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 ΡΕΕ ΑΓΕ. 

Ϊν {Π15, ἂ5 ἴῃ ἴῃς ΕἸγϑί Βοοκ, ᾿ ἤανε [ο]]Ἱονϑά ἴῃ τῆς 

τηαΐη ἰῃς ἰεχὶ οἵ Ηρ (ΤΕυΡπεῖ, 1883). 1 Πᾶνα, ΠΟΜΜΈΨΕΓ, 
ἷπ τηοϑί οαϑ65 οὐηϊμεα Ὀτγαοϊκείβ δηΠἃ αν «Α'80 ἀδνίαίβα 

ἴτοση Ηρ 5 ἰοχί ἴῃ {Π6 [ΟἹ] ον Ἰηρ: 

ἷ. 43. τούτους ὅρω, 515 ΟΟἄ. ΟἸΏη65.. Ηρ, [Ο]] ον ηρ᾽ 

(δεῖ, ἰπδοσίβ δ᾽, ἰο τῇδκα ἴῃ6 ρῆγαβθ σουγθϑρ Ομ ΘΧΔΟΙΥ 

ΜΠ οὗτοι μέν ΔΌονΕ. Πα Δ] γαῖοη 185, 1 {ΠῚΠΚ, σοΥβ6 

18 .5616585. 8566 ποίᾳ σα ὦἦθε. 

ἷν. 10. τεῖχος ἔρημον μέγα [κείμενον . ἼΠ6 ψοτά Ὀτϑοὶτ- 

εἴδεα Ὀν Ηρ ϑεεηβ ἴο Ὀε ἃ φοββ, 8η4 1 Πᾶνε [ο]ονθά 

Ο(οδεῖ ἰπ τοιηονίηρ᾽ ἴἰ ἴτοτὴ [6 ἰδχί. 

ἵν. τό. καὶ τῶν τοξοτῶν. Ηρ 1ΠἰΓΟά 065 βίου ϑ Κ5 δἰτου 

1Π15 ῬΏΓΑΒΘ, ἱΡΙΥ]πρ' (Παΐ ἴῃ6 ἰθχί ἂἃ5 6 ἤδανε ἴἴ 15 ἀ6- 

Ποϊδηΐ. [1 ἃ1ὴ ἰπο]]η6α ἴο {ΠῚΠΚ 1 15 ΒΙΤΊΡΙΥ ἃ ρίεος οἵ 

ΒΟ ον Παΐ Οα ΓΟ] 655 ΤΠ ΠΡ ΟἹ ΧΟΠΟΡΠΟΠ 5 ρατί. 8566 ποίβ 

αα ἰος. 

ἷν. 21. ὑπέμενον ὕστεροι [οἱ λοχαγοί]. ΤῊΣ ᾿ἰαδϑί ψοτάϑ, 

Ὀταοκείβα Ὁγ Ηυρ, 1 Πᾶνε Ἵχοϊπθα 45. Ὀδίηρ ΟὈνΙΟΌΒΙΥ 

8. Ρ΄055, Δη4 ἃ βίυρ! οΠ6. 

Ιη 1. ζι, Ηυρ, ἴογ τῇς Νυϊραίε ἡ ἡμετέρα ὑποψία, τεδ 5 

ἢ ἡμετέρα ἀσάφεια. ΤΠς (οάεχ 5Πονν8 ΟἾΪΥ [Π6 (ΘΙ ΤΏ] η4] 

ΒΔ Ὁ]65 τ-ῴεια, ἴπΠ6 ΘΑΙΠΕΙ 5018 0]5 ΟΓΙἠὀ 5014 0165 Ὀεϊηρ' 

ΟΟΙΏΡΙ δον οταβαά. [Ι{ αἰ ποί 866 πὶ ἀδθβίσα]α ἴο ἀδνιαία 

ἴτοτη Ηπρ᾽ 5 οοπ͵εοίαγαὶ γεοοπβίγαοίίοῃ, ΔΙ ΠουΡ ἢ 1 5ῃου]ά 

Δ 2 



4 ΡΙΡΕΖΑΟΕ. 

6 ἱποϊποα ἴο βυρραϑί κατήφεια ἃ5 ἃ ΡῬΟΒΒΙΌ]6 Αἰ γπϑνα. 

1 [ΟΥΠῚ5 ἃ ὈδίίοΥ η  Π6515 ἴο ὕβρις: ἃηα ἃ5 ἃ ΗοΠΊΟΙΙς 

Θχργαββίοῃ (οἵ, Ἡροτη. .71. 3. 51 δυσμενέσιν μὲν χάρμα κατη- 

φείην δέ σοι αὐτῷ, Δ ΟΙΠΕΙ Ραβϑαρθβδ αυοίεα ἴῃ, 1. δηᾶ 

Θ. σμ Ὁοοε) ἴὰ ΜΟΙ] νΟΥῪ 061} δοοοσά ψἱ ἢ ΣΧΘΠΟΡ ΠΟΙ’ 5 
ϑίγ]6. 

Τῆς οἢϊοῖ ἰοχί-οοῖς αυοίεα 15, ἃ5 Ὀείοσε, αοοαάνηη᾽ 5 

ϑ0Π0Ο] ατεεῖκ ατατηπηαγ (ΜΙ Δοτη απ, 1883). 

ΑἸ οΠρ᾽ ΟἾΠΕΙ ν] δῦ ]Ὲ ὨΙΠΐ5. Δα ΟΥ ΙΟἰβϑτηβ, 1 ἅτ ἴπ- 

ἀερίςα ἰο Μτ. Ἐνεϊγῃ ΑΡΡοίί, ΕἙΠονν οἵ Β4]1Π10] ΟοΙΠερα, 

[οσ {πΠ6 βιρρεβί οη ἴο Ἰηϑοτὶ ὈΥ Ψὰὺ οἵ ΑΡΡδπῃαΙΧ ἃ βοτί οὗ 

ΒΡΘΟΙΤΊΘῺ ἱγαηϑίδίοι οἵ 4 βεϊβοίβα ραββαρθ. 118, ἴ{ 15 

ΠορεΕ(, ἰξδοῆθιβ δηα βἰυαἀθηΐβ τηὺ πα ἀ5θῖα] ἴῃ νΑΙΟῸΒ 

ΜΑΥΒ, ΔηΔ ΤΊΟΙΓΘ ῬΑΙΓΟΙΌΪΑΙΙΥ 88 τηδίθυϊαὶ ἴου τϑίγαῃϑ- 

ἰαϊΊοη. ; 

ΤΏς ΠΠπϑίταϊοηβ οἵ 1 γίβθα δηὰ ΝΜίββρια ἤαν ὈΘΘη 

δἀαρίεα ἴτγοση βκϑίοῃϑϑβ ἰὴ Γιαγαγα᾽ 5 ΟΓΚΒ. 

1. ΜΑΚΒΗΑΙΙ, 



ΕΓ ΚΟΘΌΓΤΙΟΝ, 

ΙΪ. ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΒΥ. 

ὙΥΙΤΗ {Πἰ5 ργαβαηΐ θΟΟΚ οὗ ἴπ6 Απαραϑβῖ5, γγα θβηΐου οἡ [Π6 
σδζογαῖ βίαρα ἴῃ {πῸ δἀνθηΐζαγζοιβ Ὠϊϑίογυ οὔ 6 Τὴ ΤΠοιβδηά. 
ἴῃ ἴῃ ΕἸσϑὲ Βοοῖκς νὰ δα ἰοἹα ον ΟΥυτπ5, 6] οι5 οὐ Π15 δ] 46 ὺ 
τοίου Ατίαχθυχθϑ, πὸ ϑυςσοεξεαθδα {Π61Γ ἐδίπευ Ἰρατ5 11 

ο ἴπ6 ἤτομΘ, σαι πεγεα ἰορείποῦ (Β. Ο. 401) νοι Ὀοα 65 οὗ 
Οτοοῖς ΠΟΥ ΘΠ 1165, Δπ]οηςηρ ἴῃ 411} ἴοὸ ὑρνατάς οἵ Τεη 
ΤΠουσαπα τηθη, δα ἢ {Ππ6πὶ δηα ἃ ἰαῦρα ΔΙΠΥ οὗ ἡδίϊνε 

ἘΓΟΟΡ5 τηϑτοπαα {ΠγουρΡ ἢ Α514 ΜΊπου, [Πθη δοῦοβϑ (Π6 ἀδθϑοσί 
οἱ ϑυτία ἰο {πθὸ ἘΠΠθΡταΐαβ, αηα οἡ ἰο [Π6 [πηπηθαϊαίθ πΕΙΡἢ- 
Βουτποοά οὗ Βαρυίοη. ὍΠεῖα δὲ (υμηαχα 6 πιαεΐ ἢ15 Ὀσγοίῃοσ 

τῇ δία, απ ΔΙ ΠΟῸΡ ἢ Π15 ατξεῖκ 50] 6165 ΕΓ σασοαδϑϑία, Πα 

Β πη, Ὀν ΠῚ5 οὐ γα 655, γγὰ5 ϑἰδίη, δηά ἴῃπ5 (Π6 Ἔχρϑ- 
αἸθοι νγὰ5 Ὀσουρῃΐ ἴο Πουρης. ΤὨΪ5 ρατί οὗ {Π6 βίου δοῃα 
15, 5: ΓΙ σεν βρεακίηρ, [πε “παδα5, ἴοΥ [Π6 ψογὰ τηθδη5 ἃ βΌΪΩΡ 
ὈΡ 2071 ἴῃ 5864 ᾿πΐο {Π6 1. ΘΙ ΊΟΥ, 

ΒοΟΙ 11 Πδ5 ἃ ἄδερ ρεύβοῃδὶ ᾿ηἰογαϑί, θθοδιβα οὗ [Π6 υἡ- 
Εἰππαὶν δηα οὐπαὶ ἰδίας οὗ ἴπ6ὸ ατεεῖκ σαηθίαὶα δηα σδρίδ!ἢ5 
ταοοταδά τη 1ἴἰ, θαΐ 45 τεραγάβ {πΠ6 Ἔχρϑάϊμιοῃ 1[561{, 1 ταρτα- 
Β6ηΐβ 8η ἰηίεσναὶ οἵ σοτηραζαίϊνα ᾿πδος νιν δηα 1ηἀδοἸβίοῃ. 
Τηϊοιτηθα οὗ ἴΠ6 ἀξδαίῃ οἵ Ογυγαβ, Ιο ἢ [Π6Ὺ οἠἱν ἰδαγηΐ {Π6 
ἀν αἴζεσ [Π6 Ὀδί]6, ἴῃς ατεεκβ εηίεγεά ᾿ηἴο δὴ ἀρτεοιηθηΐ ψ ἢ 
Ατίδθαβ, σοτητηδηάου οὗ Ογγιϑ᾽ ἡδίϊνα δύτηγΎ, ἴο τῇδ ἨΪΠὴ 
Κιηρ οὗ Ῥεσϑῖα. ΒεΐτῈΠ6ν ννεῦα Ῥαϑεί ψ ἢ 1 ΠΡ 65 ΟἹ ΘΝΕΘΙΥ 
ΒαπΩ͂, ἔοσ Αὐίαθι5 νγαὰϑ γθ δ] ]γ Παροι δι ηρ ΤΟΥ ΠΙ5 οὐ ϑαΐείυ 
1 Ατὐίαχουχϑϑ, δηα {Π6 Ἰδαίου ἄρῃ νγὰ5 ΔΏΧΙΟΙ5, 1 ΡΟ551016, 

ἴο οθίαϊη [Π6 ἀΙβαυτηδιηθηΐ δη4 ΤΕΙΏΟΥΔ], ἴῃ 506 νγ8Υ, οὗ 50 

ἀΔΏΡΘΓΟΙ5 ἃ ὈΟΩῪ 85 ἴῃ6ϑε ατξεὶς ᾿ηναάδγβ. ΤΊβθαρἤ ΓΉ65, 
ἀΙΟΠ -ΘΏΘΙΩΥ οὗ Ογτι5, δηα ἃ συηηῖηρ Δηα 4016 βίδίαϑιηδῃ, νγ6]]- 
Κηονῃ ἴο ἴῃ6 ἀτεεῖζα [Ὠγουρῇ Πανηρ ὈΕΘη ϑδίγαρ οὗ Τγαϊα 



ό ΤΝΜΖΑΟΡΟΘΤΖΤΤΖΟΛΝ. 

Ρεϑίογθ Ογσταβ, υπἀθγίοοϊκ ἡθροι τ] οη5 ἢ {Π6τη, δηαᾶ πα ποίην 
{Π6 πὶ ἴο τη ΚΘ ἃ ἰγθαῖν ψἹ ἢ Π]π|, δα τΠθτὰ οὐ ραϑί {πῈὸ Βαθυ- 
Ιοῃίδη αἰ ϑίσιοί, ἀμ δοῖοβα {πΠῸ ΤΊΡΥ 5, ΡΊνΙηρ {Π6Π| τη ἢ 116 
αὐυηάάηποθ οὗ ργον βϑοηβ δηά ΠΡοτίγ οὗ Ραμ θσ, ἴῃ {Π15 αν 
Π6 1116 {πεῖν ϑυβριοίοηβ, δη αἱ Ἰαϑί, μβανίηρ οοηδαοίοα Πα πὶ 
ἃ σοΟΠΒΙ6ΥΆ 0 ]6 αἰδίδημοβ που νναγαβ, Αγ ΘΠΟῸΡῊ το ΓΟΙΙαν 6 

Αὐΐαχθυχοϑ᾽ ἔδατϑ [οΥ ἢἷβ οδρίία], σοὶ ἥνε οἵ {πεὶγ ᾿εδαϊηνσ 
ΘΘΠΘΓΑ]5, ΟἸδασοπιι5, Μεϑηοη, ῬΥόχϑηιῖβ, ΑρΊαβ δηα ϑοογαδίαϑβ, 
δηα ἰνεηΐν σαρίδ! 5, ἰο σοη6 ἴο ἃ σοῃΐθυθ 6, ΏΘΓΘ 841] ἡ 6 6 
561Ζεαῖ, δηα εἰς ΠῈΥ ἱπηπηθα]αίθν ΟΥ̓ ΔΕΟΥΓ 5οπΊα ἄθῖαν ογθεῖν 
τηυγάογεα. Ατίδϑιϑ Π6η δἰειηρίθα ἴο σοτῃρίεία [Π6 ἰγεδ ΟΠ ΥΥ 
Ὀγ ᾿πάπιοηρ [πΠ6 τα κβ ἴο ΒυσΥ ΠΥ δηά οῖνα ΠΡ {ΠΕΟΙΓ ΔΥΠΉ5, 
Ῥυὺΐ {Π15 {παν τείαβεα το ἄο, δηᾶ σεπλαϊηβά, ἰπουρ ἢ ἴῃ ἄδαρ 
αἰβοουταρεπιθηΐ, Οἱ {ΠΕῚΓ στιατγά. 

1. ΤΗΝ 5ΌΒΙΊΈΟΤ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΗῊΗΙΒῸ ΒΟΟΚ. 

ΤΠῈ ΤῊΙγα ΒοΟΙ [Πθη ορβηβ αἱ {Π15 πιοπιθηΐ οὗ φβΊοοπι δηαᾶ 
Ιοβ85, δῃά {Π6 ἰυγηϊηρ Ροϊηΐ οὗ {Π6 ϑδίουυ 15 πηδυϊζοα ὈΥ {πΠῸ δΡ- 
Ρδδύδῆςβ οἵ Χεηορῃοη, ΠΟ 15 ἀδϑιηθα ὑπᾶογ Ἠδανεῃ ἴο Ὀ6 
1Πῃ6 ϑανίουγ οὗ 15 σοπηίγγυτηθη, δηα ἴο σας π6πὶ ἴῃ ἘΠΕΙ͂Γ 
Καίαὀα5Ζ5, ΟΥ̓ ἸουΓηαΥ Ῥδοκ ἰο [ῃ6 56εδ- οαβδί δῃηᾶ ἴὸ αστεεσα. 

ΤῊΣ πᾶν ΘΔ υ 15 ᾿πἰτοαποσα [ἢ 8 βίσικίηρ γαγ. Ηςδ [5 ἴῃ δῇ 
ΕἘΧΟΘΡΙΟΠΔ] ροϑβιίοη, ἔοσ ΠῈ ΠΟΙ ἀ5. 0 οἤῆοα οὐ σοϊητηδηα ἴῃ 
{Π6 δύτηγυ, Ὀπὶ 15 {Π 6.6 ΟὨΪγ 85 {πε {πε ηα οἵ Ργοχϑῆθ5, Οη6 οὗ {Π6 
τυ Γἀογ αὶ σαηθταὶβ. 5 7ΟΙπηρ {Π6 ἜΧΡΘ ΠΟ αἱ {Π6 ἢγϑέ νγὰ5 

ποί ψιπουῖ [15 ποί8 16 ἐδαΐασαεβ. ΗἨδς μαᾶ θεβῇ δανιβϑαᾶ οἡ [6 
5] εοΐ Ὀγ [ῃ6 σταδῖ ΡΒ] ΟΡ οσ, ϑοοζαΐθβ ; μ6 μδά Ἄοοηδβαυϊεα 
[Π6 οὔϑοὶς δἱ ΠΕΙΡΗΪ, απα μαα ἀπὶ]ν ρουξογπηθα 411] ἐπ τἰξεβ 
ΡΓΕβο ΕΑ ἴο ΘηϑΌΓ6 ἃ ῬΓΟΒΡΕΓΟΙΙ5 ἰ588π6 οὗ δὴ ἱτηροτίαηξ υπ- 
ἀεογίακιηρ.. Απα ἢον {πδΐ ΠΙ5 ἰογίαπηθϑ δηα ἴποβϑα οὗ ἢϊ5 
σΟΠΊΡΘΏΪΟΙΒ 816 Βῃγου δ ἴῃ ἀεδερεϑί ἀδυζη 655, 1 15 {π6 ἔαίεῖα! 
ἀγεδπὴ οὗ ἃ ΠΡ ΠΙηρ ἤδϑἢ ἔτοση Ζειι5,  ΠΙΟ ἢ του5εῈ5 ἢίπη ἴο 
ΠΟΡΕ δηῃά ἜῃεΥρυ, δηά ΠΙΡ5 ΠΙπὶ οἡ δ ἰαϑί ἴο φΊΟΥΥ δῃᾶ ἴο 
βαΐείυ. 

ὙΠΟΟυΡὮ ΠΕ 15 γουσηρ ἢ γεαῖβ, {πΠ6 ροαβ πανα σίνε πη [Π6 

σουγαρα δηα {Π6 ψιβάοχῃ οὗ Δ οἱ ἀδὺ τηδη, πα ᾿ηϑρί γε Ὀγ ποθ πὴ 
ἢς ἢτϑί τοῦιθ65 {ῃ6 οἴδοοῖβ οὗ Ῥσόχϑημβ, [πε {π6 ψΠο]6 θοᾶν 



ν΄ 

ΧΕΤΚΧΕΑ4Τ7Τ ΟΣ 7Τ»ϑΨ ΤΕῈΝ ΖΠΟΌδ4. 06. 7 

οὗ συγνίνίηρ σαρίδι 5, απ ἴῃ {Π6 ΔΙΠῚΥ [561 ; δὴν σἜΠΘΓΑΪ5 
ἴα οἰθοίεα, οἵ ν ΠΟΠῚ ΠΕῈ 15 ΟΠ6 ; δη4α 20 ἸΟΏΡΘΓ ἃ αἸβρι τε ΟΥ̓ 
αἰβογσαηϊβθα οστονά, θυΐ ἀραΐῃ ἃ ἀἸβοιρ!!ηθα δηα ἀειεγπηθα 
ΔΙΓΩΥ, πε ταϑοῖνα ἴο ΠοΙά πὸ ΠιγΠΘΥ ῬδυθΥ ἢ {ΠΕΙΓ 
ἐγαδοποσοιβ Ἔηθιηΐθβϑ, αὶ ὈΥ {ΠΕ ονγῃ τρί Παηάβ ἰο ἔοσοα 
ἃ Ῥαββᾶρε Ὀδοῖς ἴο ἄτεξεοθ, ΟΓΥΎ ἴο Ρβυῖβῃ {κθὸ Ὀγαᾶνα τηβῃ, 
βινοσγαά ἴῃ Παηά. 

ΠΠ|ἰ ΤῊΞΕΝ ΒΕΤΕΕΑΤ ΟΕ ΤῊΒΕ ΤῈΝ ΤΗΟΟΘΞΘΑΝΗ. 

Ηδετα Ῥερίηβ {πογοίοσθ [ῃ6 νου] -ἰαπιοιιβ είγααϊ οὐ 1Π6 
Το ΤΠουβαηα, οἠα οὗ {Π6 πηοϑδί ποίδ]6 {ΠΠῸ ΠΡ 5 οἵἉ 1π6]]6οΐ 
δῃηα σουταρα ονοΥ Ὀγαΐα ἴοσγοα δηα ἰουγ1 016 ῃδίαγαὶ οὐ ϑίδο]!θϑ, 
ὙΜΒΙΟὮ {Πη6 νου ἢδ5 Ἔνεσ βσεεῆ. ΒεΙηρ ΠΟ Οἡ [Π6 ἔαΓΓΠΕῈΓ 
5166 οὗ ἴπΠε6 στεαΐ στῖνεὺ ΤΊΡῪΙ5, ν]οἢ {παν Πμαα ογοββϑθα ᾿γῪ ἃ 
Ὀτίάσε οἵ Ὀοαδΐβ, ποὺ δ Ὀ6ΠΙηα [ΠεῈπ, Οοη6. σοῦγϑα ΟὨΪΥ νγὰ5 
ΟΡΘἢ ἴο πεῖ ἴο Ῥερίῃ ἢ, δηα {παὶ ννὰ5 ἴο σοηῃίηαβ {Π6ΙΓ 

Ἰούτηευ που νναγαβ ἴῃ ἃ ἴπ6 ἢ (Π6 τίνεῦ, ᾿η (Π6 ΠΟΡΘ οὗ 
ΡεΙΠαΡ5 ογοδϑίηρ ἴἰ ὈΥ 50ΠΊ6 ἰογὰ ΠΙΡΠΘΓ ὑΡ, 85 {ΠΕ Ὺ Πδά 1ῃ 
ἕαοϊ ογοββϑεα {ῃη6 ἘΠΙΡΗγαΐε5 οὐ {ΠΕ6Ὲ1Γ ναῦν ἰονναγάβ ΒΑΡΎ ]Οη 

Ὀείοτγα τη6 Ὀδίι8. 
ΤΠ6 τουῦΐε ἴΠαῪ ἱγανεῖβαα δα {πε ονεῦ νΈΓΥῪ ἰδιηουβ δηά 

᾿ποσαϑίηρ στοῦ Πα, ΤΠΟΓΕ [Δ πηοι5 Δη4 ᾿ηἰεγθϑίϊηρ ἴο 115, ΜΙ 
Οοὐὗ Κπονεάρσα οἵ ΒΙ1Ρ]6 Πιβίογυ, [μδη ἴο {π6 ατεεκβ. ΕῸΓ ἃ 

τἰτη6 σοπαποίρα ἴῃ 5ΒΘΕΠΠ]ΏΡῚΥν ΠΊΘΠΑΙΥ [ϑηϊοη ὈΥ ΤΊΒΘα ΠΟΙ 65, 
παν Παα δ {Π6 τηουηθηΐ ἤδη {ΠῸ δοίϊοῃ οὗ {Π15 θοοΪς ὈΘΡΊἢ5 
αἰτοδαν ἰγανθ! θα Ὡουίνναγαβ ἢϊη6 ἄδγϑ, Κααρίηρ {π6 ΤΊΡΥΙ5 

ΟἿ {πεῖν ἰεἴ, δηα {πΠ6 ἰγεδοῆοζοιθ πιυγάθυ οὗ {ΠΕΙΓ ΘΘΠΘΓΔΙ5 
ἴοοῖς Ρίαςε δἱ ἃ ϑροΐ ἢξδὺῦ {Π6 στῖνεὺ Ζαραίαβ οὔ Ζαν, δρουΐ 
τυγεηΐγ-ῆνα τη1165, ΡΥΟΡΔΌΙγ, ἄρον [ἴ5. ᾿πποιϊΐοη ἢ [Π6 

ΤΊΡΤΙ5. 
51. Ηφδηῖν [ἀγατά, της ἰδπηοι5 ἀἰϊβοονοσεσ οὗ {πΠ6 τηοηῦ- 

τηθηΐβ οἱ ΝΊΠΘν ἢ, Ἰἀθηςῆ65 (πΠῸ σροί ἢ δὴ δηοϊθηΐ τηουηά 
σα! ]εα ΑΡοη 5Πεείπα, ἰο {πΠ6 βαϑί οὗ ψῃϊοῇ οσουτα {π6 Ῥαδϑβί 

ἴογὰ δοῦοβϑβ {π6 Ζαθ, [Π6 οὔθ ἰῇ βοΐ Ἔενβεὴ ΠΟ τ508}}γ [τῸ- 
ααδηίοα Ὀγ [μ6 Αὐαρ5. [{ 15 ᾿Ὡοσϑίηρ ἴο Γειη δ κ, 8ἃ5 Γγατγά 
065, [παΐ ΠθδΥ ἴἢ6 βαπΊῈ βϑροί ᾿ δύῖ5 111, Ἰαϑὲ Κιηρ οὗ Ῥείϑίδ, 
αἴτον Ὠϊ5 ἀεἴδαί Όγ ΔΙθχδηάσσ, ὑγρεα ἢἰ5 Ηγιηρ Ποῦβα5 ἐΠγουΡ Ἢ 



ὃ ΤΝΤΔΟΡΟΟΤΊΤΟΝ. 

1Π6 ΥἹΝΘΥ͂, ΤΟ] οννεα ἃ ἔδνν Ποιτβ δε ὈΚΥ Πα Μδοβάοῃϊδῃ 
σΟΠΘΊ ΘΟ, Τυαΐν {{π|6 Ὀγουρϊ 115 ταν ηρα ἰου [Π6 {Γαδ ΠΟΥ 
5ῃονῃ Ὀγ {ῃ6 Ῥουβϑίδῃ ΤΠ ΟηΔΥΟἢ οὗ δῇ ΘΔ ΘΥ ἀρα ἴο {Π656 
ἢτϑί ῬΙΟηΘ 5 οἱ ατεεὶς ᾿ηναβδίοη. ((, Ταγατγαβ “ΝΙΏΘν ἢ δηά 
ΒΑΡΎ ]ΟΏ,᾽ Ρ. 225.) 

ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ογοβϑίηρ 1ῃ6 ΖΑ, [πΠ6 ταὶς τὐγτηθ ἃ τννεϑεναζα, [0]- 
Ἰονῖηρ [Π6 οουγδε οὗ {Π6Ὸ βίτεδηι ἰονναγ5 115 ποῖ] οη τ {Π6 
ΤΙρτὶΒ. ΑΡουΐ {πγϑα τ1165 Πομ [Π6 ἰογά ποὺ ψουα τεϑοῇ 
1ῃ6 νι] οἱ {Π6 στῖνεῦ αμαζτ οὐ Βεημηδάιϊβ, ννῃϊοῃ [Γἀγατγά 
Ὀ6ΙΙθνθ5 ἴο ΡῈ {ῃς ἄδεβρ νδι]δυ τηθης]οηδα ὈΚν ΧΕΠΟΡΠΟΏ, ΠΘΓΘ 
8 αἰΐδοῖκ ννὰβ [βατεὰ ἴτοπ {πΠῸ Ῥοιβϑίδηβ ὑπᾶθσ ΜΙ γαάδίαϑβ. 
ΤΠ αἰίδοκ πονγενοὺ νγὰβ ἀδαγεά, αἴζου {Π6 514] σούνα γα] Ὁ ΟΥ 

5 ΠΡΙἃ ΤἸηΔ ΠΟΙ οὗ (ῃ6 Ῥαγϑίδῃβ, {11 [6 ατροῖκβ πα δάναησθᾶ 

Εἰρ  βίδαϊα {αγίμου, δηα ννοῦα οἡ ἰανεὶ ργουπηᾶ; δηα ΔΕ [15 
ΓΘΡα]56, {[Π6Ὺ Ρ5Πη6α οῃ ἴο 1γῖσϑα. (“4παὖ. 111. ἵν. 3.) 

ΓΑ Υ558, ἰπεῦα δῇ Παγαϊν ΡῈ ἃ ἀουθί, 15 ῖἀθηΐοαὶ ἢ 
ΝΙΠγουά, {Π6 στοαΐ ππουηα οἴ γα] 5, ο]ο056 ἴο {Π6 Ἰυποίοη οὔ Π6 
ΖΑ δῃηὰ Τίρτίβ, νῃϊοἢ 1ἀγατά Ἔχοαναίθά, πα ἔγοπι ΕΟ ὙγΈ ΓΘ 
ΟΡὈίδιηθα τηοϑί οἵ {πῸ βϑριθηϊα Αβϑυσίδῃ ἤριγαβθ δηαᾶ οἴου 
τη ηΐβ5 οὗ Αϑϑυτίδῃ δης αν πον σο]]Θοἰεα τη {πΠ6 ΒΙ5ἢ 
Μαβεαπη. ΤΠΒΘ ΡΪδοθ νγὰ5 δἰγεδαν ἃ τυ] ἴῃ ΧἝΠΟΡΠΟΙ 5 ἘΠΠΠ6, 
8Δη4 ΠΕ τεοοτάβ 50Π16 νᾶρ!ἜΘ δηᾶ ᾿πδοσυζαία Ἰασεπαβ ΜΠ τα- 
ϑρβοΐ ἴο {Π6 οἰγουπηβίδηςσοϑβ οὔ [5 ἀδϑίγαοίίοη. (ἀκαό. 111. ἰν. 8.) 

ΤΠα δρρβϑαΐδηςα οὗ {πΠ6 ρίδοβ Πθη ἢγϑί βεθη ὈΥῪ 51. ΗΘΏΥΥ 
Τιαγατά 15 [ἢπ5 ἀδϑοσιραα Ὀγ Πῖπη (6 ΝΙΠΈν ἢ δηάᾶ 115 ΚΘ δ 5," 
νο]. 1. Ρ. 3). “δε τεβίβα ἰοσ [ῃΠ6 ῃϊρῃΐ δ {Π6 51:14}} Ασα 
Παρ οὗ Ηδηγπγαπ ΑἸ], του ΜΏΙΟΉ ἀγα 511} [ῃ6 νεβΕρε85 οὗ 
Δ ἀηοϊεηί οἰΐγ. ΕὙοσμι [Π6 5αμηπη οὗ δῃ ἀυιβοῖαὶ δ Θ ἢ 5 
νγα Ἰοοκεά ἄονγῃ Ἰροη ἃ Ὀτοδά ρ]δίῃ, βεραζαίβα ΤΌΤ τ5 ὈΥ͂ {π6 
τίνει. Α Ἰἴπθ6 οὗ Ιοῇῃ τηουηάβ θουηάεά 1 ἴἰο {πΠ6 δαϑί, δπὰᾶ 
ΟΠ6 οὗ ἃ ὈΥΥΘΠ 44] ἕο τοβα ΠΙΡῊ ἄρον ἰῃῈ τοϑί. Βογοπᾶ.. 
1 σου] κα δι ΠΕ ἱγαςβα [Π6 νναΐευβ οὗ {π6 Ζαθ. [15 Ροϑιίοῃ 
τοηἄογθα 115 ἰἀθηϊβοδίίοη δαθυ. Τηὶθ νὰ {πΠ6 Ῥυσδαμηα 
ΜΉΘ ΧΕΠΟΡΠΟη Βα ἀεδβουρεα, δηα ΘΔ ΜΙ {π6 ἴδῃ 
1πουβαηᾶ Παᾶ εποδπηραα. ΟἿ ἃ ἰδίθύ νἱϑξ {πΠ6 ὑγανθι θυ 
ΤηΔΥΚΕΑ͂, ϑοδίζεσεα ἀροὰΐξ ἰῃ6 ρ]αίη, ἐταρτηθηΐβ οὐ Ὀσῖοβ5, 
Ροίίεσυ, δηά δἱαραβίεσ, προ ψΏΙΟἢ τϊρῃξ ΡῈ ἰγασαα {Π6 γ}6}}- 
ἀεῆηεα ψεᾶρεβ οὗ {πΠ6 συηϑιΐοσπ σΠπαγδαοίοσ, αημα Π6 [6 ΡῸ65 

. 

ῥολδς δῖ χὰ 
Ἂς 

- οὐδε ακβαν. ρον «τ, υτΞες 3» 5 
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ΟἿ ἴο ΤΕΠΊΔΙΚ (Ρ. 7), “ 14 ποῖ {Π656 Τοιηδὶη5 Πγαυῖς [Π6 ἡδίαγα 
οἵ τῆς τυΐῃ, ἰἃ τρις παν θθθη σοηίουηαοα ψ]Π ἃ παίαγαὶ 

 οπηΐποηςθ. Α ἸΙοηρ Ππ6 οὗ σοηβθουῖνα ὨΔΙΤΟΥ, ΠΟΙ 45, 511} 
χοίαϊπίησ [Π6 ἀρρβαΐδηςα οὗ ννὰ}15 ΟΥΓ σαπηρατίβ, 5βιγε ομα ἔτΟΠῚ 

᾿ς ἐξ Βαϑε δηά [ουπιοή ἃ ναϑβί συδάτγδηρϊο. 
Ὑ" ᾿ 

7164 “νγαριῖα᾽ ἀγα “7οτέγας αὐ Ζ,αγῆδεα (Νιτηγοπά). 

Ἢ Οηα ἀδνβ ἸουσηοΥ ἔα ΠΕΥ οὐ {πΠ6 (ἴξεκβ σαπθ ΠΡΟῚ 
ςΠς ΦΠΟΙΠΟΙ ροτεοδΐ τυΐῃ, {ΠῸ6 Πδηηδ οὗ ψνῃϊοἢ ΧΟἝΏΟΡΠΟη {6115 τ15 
᾿ς ψὰβ Μεβθρίϊα (4“παὖ. 111. 'ν. το). ὙΠῈ ὨιπηΡΕΥ οὗ Πουΐϑ᾽ 
ςς ΤούτηΟΥ ΠΌΠ [Ατῖ558 ἴο Μεβρῖ]α νγὰ5 5͵χ, δῃᾷ [ῃϊ5, Τιαγασά 

᾿ς ἰΠζΟΙΠῚ5 τι5 (Ρ. 60), σοΙ͂ΕΒΡοη 5. Ἔχϑοῦν ΜΠ (6 ΠΌΡΟΥ οἱ 
τ Ποὺ δϑϑίρηεα ὈΥ {πΠῸ6 ργεϑεηΐ ᾿πΠδιϊδηΐβ οὗ {ΠπΠ6 σου ΠΊΓΥ, 
Ος 856 ὈΥῪ [Π6 δυίπογ[65 οὗ {π6 Τυγκίϑῃ ροβί, ἰο {πΠ6 ἸουγηθΥ 

᾿ς ἔοῃῃ Νμητουά ἴο {Π6 οἴ πεῖ στεδὲ τυΐη σοηηεοίοα ΡΥ ἐγαά!οη 
ἢ ΝΙΠΟνΈ ἢ, ον Κπον ΟΥ̓ [ῃ6 ἢδπια Κουγαηκ. ΤΠΘ 

 αἰἸβίδηςα 15 6Ε4 1.8] ἰο δρουΐ εἰρ;ιῃμθεη ἘΠ ΡΊ]]5}. Πη1165. 
τ΄ ΤΠαβ6 ἔνο ΡΙδοββ τηΔΥΚ, ἴῃ 1 Αγαί᾽ 5. Ορίηΐοη, ἔνγο σΟΙΏΘΙ5 
τς ρξα ρτεδί Ξαῦθδτο, [ΠῈ ψΠΟΪῈ οὗ ψ ΏΙΟΉ νγαὰβ ἰηο] 464 ἀηάογ {πΠῸ 
᾿ς ΠδΠ|6 Νίπενεῃ. “Ασοοτγαϊηρ ἴο ΠΊοάοτιτβ 5ἴσα]α5, [Π6 ἀἰπηθη- 
᾿ς 5ἴ0ῃ5 οὗἉ [Π15 στεαί οἰτγ (ῃ]οἢ, μονγενεῦ, αἴτου [Π6 τηΔΏΏ6Γ οὗ 

Ἀνὰ. 



ΙΟ ΖΝ ΖΑΟΡ ΤΊΤΟΝ. 

Ἐαϑίθγῃ οἱτ165, ΠΟΙ 64 τηδηγ σαγάθηβ δηα οὐ] ἰναϊοα ΒΡ8 0688). 
ΜΕΓΘ 150 5βίδαϊα οἡ 1ῃ6 ἔννο Ἰοηρδδὶ βἰάεβ οὗ {π6 χυδάγαηρίθ,Ἠ 
Δ ηα 90 οἢ {Π6 ορροϑίίβ, [πΠ6 βαιαγα Ὀεϊηρ 480 βἰδάϊα, οὐ δθοασξ 
ὅο (ΟΥ̓ ΡΕΥΠΔΡ5 70) τ21165. [ἡ {π6 Ῥοοὶς οἵ Τοηδῇ ἰΐ 15 δ θα 
“δὴ Θχοθθαϊηρ βτθαΐ οἰτγ οὗ [ἤγεα ἄδυϑ᾽ ἸουῦγηοΥ," [πΠ6 ΠΟΥ 
οὗ ἹπΠα δ ηΐ5, ννῆο ἀἸα ποί πονν {πεῖν τῖρῃς παηά ἔτοῖη {ΠῚ 
εἴς, Ῥδῖηρ᾽ 5'χ βοούα ἱποιιβαηά "ἢ (1, ἀγατγά, " Νίηθνεἢ δηᾶ ἰΐ5 
[ΠΑΡ Δ 5, νο]. 11. Ρ. 243). [Ιἡ ΚΚουγυη)κ (2765 2214) ἃ5 νγῈ}]} 
ἃ5 ἴη Νι του (1 αγΖ554) Τιἀγατγὰ ἀἰβοονεγεα ἃ ναϑί ΠΙΤΊΘΥ οἵ 
1 ΘΓ ΘΙ ηρ ΠΟΙ ΙΠΊΘηΐ5. 

7164 Πήονραῖς αἱ ἤεοφίία (ἸΚουγ }1Κ). 

ΤΠ6 ΠΟΥ ΡΙΌΡΤΕΘΘ οὗ [ἴῃ6 ατβεῖζβ 15. {πΠπ5 ἱγασθᾶ ὈΥ͂ 
Τιαγατὰ (( ΝΊπενεῃ δηα Βαθυ]οη, Ρ. 61). “Ετοπ Μαβρῖα {Π6 
ατβεῖκβ πιο θα ἴον ραίαϑδηρϑ πα ΡΥ ΌΪΥ Παϊιθα ΠΘΔΓ 
[ῃ6ς τηοάδθγῃ ν]Π]ὰρα οὗ Βαίηδι, Ὀεΐνψει ΤῈ] Κερ δῃᾶ Τεὶ 
Ἐλϑζοῦ, δὴ δηοιθηΐ 5116 Ἔχϑοῖγ ου Πουγβ5, ὈῪ {Π6 αϑ88] σαγα- 
νὴ τοδᾷ, ἴτοπῇ ΚοΟύγΏ]}1Κ. Μδϑην δποϊεηΐ τηουπηαβ δουηα 
Βαίηδι τηδυῖς {Π6 γϑιηϑ]η5 οὗ [Πο56 ν]]αρα5, γοση ΠΙΟ᾿, ΘΕΟΣ 
Βανίηρ ταρ]σθα (6 Ῥεύβιδῃ ἔούοθβ πη οΥ ΤΊΒΒΑΡΠΕΥΠ65 αηαᾶ 
Οτοηΐαϑ, ἰῃ68. ἀταξοὶςα ονίδιηθα δη δριυηάδηΐ ΘΌΡΡΙΥ οὗ ῥτο- 



πγὼνν-.. 
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νϑίοθβ. [ηϑβίθδα οἵ ἰογαϊηρ {πΠ6 ΠΑΡΟΙΓ ΠΕΘΔΥ 115 Ππ ποῖ] οῃ 
ἢ τπ6 ΤΊρΡτΙ5, πα {Πτ5 ἀνοϊϊηρ [Π6 ἢ1115, {Πα Ὺ οτοβϑϑά 
Π6ῖ ὈΥ ἃ ῥυεοϊρίίοιιβ Ρ855 ἴο {Π6 516 οἵ [πΠ6 τηοάθχῃ Ζαϊκο. 
ΤΠΕΥ τεδοπεα {Π15 ταηρῈ ἴῃ ἔουγ ἄδγ5, ἱγανθυβϑίηρ ἴἴ οἡ {Π6 
ΕΠ, ΡγοραΌΪν Ὀγ {Π6 πιοάδγῃ οαύανδῃ τόδ. Τῆς αἰϊβίδῃςθ 

ἔγοτη Βαίηδαὶ ἰοὸ Ζακκο, δοοογάϊηρ ἰο {ῃ6 ΤυΣΚΙΒἢ ροϑβί, 15 

ἐννεηΐν Ποιῖ5. ΤΠ15 νου]Ἱα οῖνα θαίνεθη ἔουγ δηα ἥνα ΠουΓ5, 
ΟΥ Ραγαβϑδηρβ, ἃ ἄδὺ ἴου {Π6 πηδύοῇ οἵ [ῃΠ6 ατϑεῖκβ, (ῃ6 αἸβδίδηςα 
παν ἀβιδ}}ν Ρεγίογπηθα. ΤΠδΥ εΕῖα ΡΥΓΟΌΔΌΙΥ τποῇ τείαγάθα 
ἀυτίηρ {πῸ ἰαϑδὲ ἄδυ, ΌγῪ πανίηρ ἴο ἢρῃϊ ΓΠ6ΙΓ νναὺ Ον σ [ΓΕΘ 

ἀἰπεϊηςσξ πχουηίαίη τᾶρεβ. [1 15 σειηδύκαῦϊα {Παὶ ΧΟΠΟΡΠΟη 
ἄοθϑ ποῖ τηθηΐϊοη {πῸ ΚΠΔΡΟΙυ͵, ΑἸ ΠΟυΡ ΠῈ τϑί Πᾶνα 

ΟΙΟΘϑΘα {παΐὶ στῖνεὺ Εἰ ΠῸΥ ΚΣ ἃ ἰογα οὔ ὈΥζ ἃ Ὀγᾶρε Ῥείουα 
ταδοῃίηρ {Π6 ρΡἱαῖη. Ὑεΐ {Π6 βίγθαιῃ 15 ὑγοδά δηᾷ γὰρ, δηάᾶ 
[Π6 ἰοτγαβ δἱ 411 {{τὴὲὸ5 ἄδβερ.0. Νοὺ ἄοεβ 6 δ᾽αάς ἴο (ῃ6 
Ηδ2ΖΕ], ἃ ςοηπιεηΐ οἵ {πΠ6 Κ͵αΡουτ, ἴο γοἢ Πα σαῖς ἀατηρ 
5 ἢγϑί ἀαν᾽5 ΠΊΔΊΓΟΠ, δἰζευ ᾿εανηρ Ζακο. ΤΠδθα ΟΠ 551 005 
Ῥίον {παΐ πε ἄοαθβ μοί βρίνε δὴ δοσιζαίθ Ε{ΠῸΊᾺΥῪ οὐ ἢ15 
τουίθ. 

ΕἘουΥ ἀανϑ᾽ τηδῦοῇ, (ῃ6 ἢγϑί οἱ ΟἿἱΪγῪ ϑἰχίγ βίδαϊα, οὐ δροιυί 
Βανυθῇ ΤΉ]]165  ὑγοιυρῃΐ {πΠῸ6ὶ ατεεῖκβ ἰο {ῃ6 ΠΙΡΉ τηοιπηίδιηϑ 
ΝΟ Κα ταιθίθη, ψΠΊΟΠ, τηδείηρ [ἢ6 ΤΙρΡΤΙ5, σαὶ ουὖἱ 4]] 

Τατίου δάνδησθ δχοαρί Ὀν απο δηα ρῥτεοιριίουθ. ρ65565, 
αἰτεδαν οσσυριθα Ὀν ἴΠ6 Ῥεβϑίδηβ. ΧΕἝΏΟΡΏΟΩ Πανίηρ Ὧ15- 
Ιοασεα {πΠ6 ΘῃΘ ΠΥ ἤτοτη ἰῃ6 ἢγϑί τιάρε, γεϊασγηθα το {Π6 πηδίη 
Ῥοαγ οὗ {π6 δύτῆν, ὑγ]Οἢ Πδα τειηδηθδα τη 1ῃ6 ρῥ᾽αῖη. ΤῊΪ5 
τηυδὲ ἤανα Ὀθθῃ ΠΘΩΥΓ ΕΚ, ΠΕΥῈ (Π6 νεῖν ἔοοί οὗ {6 
Κυτγα!5ἢ τηοσηΐδιη5 15 ἢγϑί ναϑῃεα Ὀγ {Π6 τῖνοσ. 

ΑἘΡ. 51 Τιαγαγα τεΐεγϑ ἴο [Π15 ρ]8οα 85 ζο!ονϑ : “ Οτοββίηρ 
ἃ τηοπηΐδῖη γοοα αὶ ψ]Π ἀννατ οδἶζβ, ὈΚ ἃ νεῖν αἰ ῆςα]: ρδίῃ- 
ΑΥ, ΟΔΥΓΙΘα ΔΙΟηΡ δηα ΟΥΕΙΓ ΤΟΟΚ5 σοηίβϑι]ηρ᾽ ΠΠΘΔΗΥ͂ 6ΧΟδ- 

ναιβα ἰοΓ 05, να ἀββοθηαβά ἴο ΕὙΩΥΚ δηά {Πετὰ τοϑίβα ἀυτίηνσ 

1Π6 Πεαδΐ οὗ {Π6 δύ 1 ομε οὔ {πε ρεαβϑαηΐ σαγάβθῃβ ψ] ἢ ΪΟἢ 
ἴδε ν]Πδρθ 15 βυσγουηαθα. [{νγὰ5 δἱ {πῸ6 ἰοοί οὗ {15 βίβερ 

αἀαβϑοθηΐ [Παὶ ΧἜΠΟΡΠΟΙ νγὰ5 σοΙρΕ6]]6α ἴο [ὰτ}ἢ ΟΗ δ5 Ἴδίδ- 
γΔΠ5 511] 4.6, [τόση {ΠῸ τίνεσ, δηα ἰο Ὀγανα {πε ἀπ ου] 65 οὗ 

Ὁ ΤΠ15 Πα]ΐ, δἴζεσ 50 5ῃοτί ἃ ἀδυ᾽ 5 τηδυοῦ, τῆδ Βαανα θεξη οσοδβι ομθα 
ὃγ ἴῃ6 Ἠδ2Ζ6]. Ὅῇδ ἀἰβίδμοβ οοστεβροπᾶβ ψΊ ϑαβηοϊεπί δοουτδοΥ. 



12 ΤΥ ΖΑΟΡΟΤΖΤΟΝ. 

ἃ πηοιηΐδϊη Ρ455, ἀεἰδη θα Ὀγ [Π6 νναυ κα σαγάσποῃιϊ οὐ ΚΚατά5. 
ΤῊΘ ἈΠποάϊαη, πο οἴκὝγεα το σοηδβίχιςις ἃ Ὀτιᾶρα ἢ {Π6 
᾿ἸηΠαιθα 5ἰκίη5. οἵ 5Π66ρ, ροδίβ, οχϑῇ, δηα δ5565, ΠΟ ΠΟΥ ΠΡ 
[Π6π ἢ βίοηθϑ, δηα σονεσίηρ {πο ἢ αβοῖπθθ δηᾶ 
Θατίῃ, Παα Ῥουμαρ5. ἴδίζθη Πἰ5 [ἄθα τομὴ {Π6 ταῖῖϑ νυ] ἢ ΕΓ 
[Πθη τι564 ἴογ {π6 πανὶ ραίίοῃ οὔ {π6 ΤΊ ρυὶβ, δἃ5 ἴΠ6Ὲ Ὺ ἴδ ἴο [Πἰ5΄ 
ἄαγ. (Οἔ ἥ“Ἱπαό. 11. τν. 28, γνῇεγα βοῇ ταΐ5 ἀὺῦα τη! ]οη64.) 

ΙΝ. ΟΠΑΒΑΟΤΕΒΙΘΤΙΟΘ ΟΕ ΧΕΝΟΡΗΟΝ ΑΚ [ἘΑΌΕΞ. 

ατοαΐ δ5 νγγεύα {π6 ἀπΠΠου 165 οὗ [6 ἰαϑὶς 1561 οἡ ψὨΙΟἢ 
ΧΟΏΟΡΠΟΙ οηϊογθα θη οἰθοίβα ἰοὸ {πΠ6 Ἰθδάθυβῃϊρ οὐ ἴπῸ 
ταίγθαΐϊ, {πΠ6 οἰγοιπηδίδησθβ οὗ ΧΘΏΠΟΡΠΟἢἾ 5. οὐ Ροϑιοη δηαᾶ 
οἵ {πΠ6 δύτὴν ψὨΙΟῆ Π6 Πδα ἴο ᾿εδᾶ, πηδάξ ἢ15 ἰαϑὶς ἐθηο]α 
τῇοτα ἀπο]. Ἠδ νὰ5 γουηρ δΔη4 ᾿ΠΘΧΡΟ ΠΟΘ 6, ΡΕΥΒΟΏΔΙΪΥ 
αἰτηοϑί ἃ βίγβηρ Υ ἴο πχοϑί οὗ {π6Ὸ ἀτεακβ (οἶ, 111. 1. 45 τοσοῦτον 
μόνον σε ἐγίγνωσκον ὅσον ἤκουον ᾿Αθηναῖον εἶναι), απιὰ {π6 {π|16 
πον Κηον οὗ πὶ νψγὰ5 ποί {Κεὶν ἴο τεοοηητηθηα ἢϊπη. ἘῸΥΓ 
6 νγὰβ δὴ Αἰμεβηίΐδῃ, δῃηά {πούϑίογα Ππαᾶ ἴο 5ῆδῦβ ϑοιῃθίπῃίηνσ 

οὗ {π6 ργεϊυαάϊοβ δῃηᾷ μαίγεα σι ν ΙΟἢ 411 ῬΕΙοροηπΘϑίδῃβ 
Δηα Βοροίδηβ (αηα {Π656 σοι ρΓΙ5Θα 8 ἰαῦσε ρογίοη οὗ {πε 
ΔΙΓΩΥ) Ἰοοκεα προ Δίμθηῃβ, ἢ ὙνΏΙΟἢ [ΟΥ̓ 50 ΤΠΔΩΥ͂ γ6 8 5 
[6 μαᾷ Ῥδβθὴ νγνρίηρ δὴ ᾿πἰθγΏθοη6 νγαΐ, δηα ψΙ ἢ ἔπαν. 
ἢ84 τϑοθηίν ΠΕΙΡΕα, 8ἃ5 παν Ππορεα, ΠηΔΙΠν ἴο οὐαβῃ. ΗἨδ 
Παα ἢο τεοορη!564 βἰδίαβ ἢ (Π6 δύῆγ, δΔηα σου] ΠΑγαὶΪν [41] 
ἴο Ἔχοῖϊία {Π6 16δ]οιθυ οἵ την οἱ 50] 4 16Γ5 δηα οἰῆοοίβ, 1 ἢ6 
νγὰϑ Ραΐ ον Υ {ΠΕ ῚΓ πεδάβ. Μούξονεσ, {Π15 νγὰβ ποΐ ἃ σοϊηρϑοΐ 
ΠοΙ ΟΡ ΘΏΘΟΙ5 ΔΙΙΏΥ, δοσαβίομπηθα ἰο {Π6 ργεαομηηδίηρ ἴη- 
ἤϊιθηοθ ΟΥ̓ τὰ]6 οὗ δὴν οὔδ τηϑῇ, Ὀπί ἃ βδοιηθννῃδί ΠαρΠδζαγά 

ΠΟΙ]δοςοη οὗ 50] 616 Γ5 οὗ ἐοσίαηβ, σοί ἱοροίῃου ἢ ἰαῦρα πυτη- 
ὈΘΙ5 ΟΥ̓ ΪΏ 5Π18}} Ὀγ αἰογεηί Ἰεδάθυβ, ἰο ΠοτΏ, 1{ ἴἰο ΔΩΥ ΟΠ6, 

1π6νῪ ἀδεπηεά {πε ῚῚ ΟΡΘάϊθησ 6 ννὰβ5 σμιΘεν ἄπ, ΑΙ ΠΟΌΡ ἢ νη 
{Πεῖτ ον δα ἄογβ μδᾶ Γουηά {Π6πὶ ἀπ ἤου]ς ἘΠΟῸΡῊ ἴο τηδῆδθα 
ΒΟΙΏΘΕΙΠΠ65. 

Ιῃ 5ῃοσί, Π0 ΠΊΟΥΘ ΠΟΡΘ]655 ἴδϑι αἱ ἤγϑί βίβῃς σου ἤανα 
Ῥδθ πηάογίακεη Ὁ δὴν οπα ἰπδη {παΐ 50 ὈσγαυΕΙΥ δα 50 
ΘῈ ΟΟΘΒ5ΓΙΠΥ ΔΟσΟΙΏΡΙ5η6 4 ὈγΥ Χαπόορῆοη. ΑἸΠΟῸΡῊ Π6 νγὰ5 
Ῥαΐ οἠς οὗ ἥνε πδν βἝηΘΓα 5 εἰθοιεα ἃ5 σο]δαριιθβ ἴο ΟΠ οΙσΙ- 
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ΒΟΡΒ5 {πΠ6 ϑρατγίδῃ δηα οἴμοῦβ, ἔΓῸΠπὶ [Π6 ἢγϑί τηοτηθηΐ ἢΠ15 15 
1Π6 τε 8] ἔογος ἰπαΐ ᾿ὩϑΡΙΓῈ5 δηᾶ οιϊᾶάθβ, ΠῚ5. {πΠ6 τα δηά 
Πεοατὶ {παὶ επάτιτεβ δηα σοηηιθῖθ. ΤῊΘ. ΟἿΪΥ 5ῈΡΓΘΠΊΔΟΥ 
ῬΟΒΒΙΌΙ6 ἰο Ἠϊπὶ ΟΥ ἴο ΔΥ ΟἿΘ νγὰβ5 ἃ ΠΟΤᾺ] ΘῸΡΓΘΠΊΔΟΥ, ἴο 
6 δοαυϊγεα δηα τηδιηϊαϊηθα οὐἱν ὈΚ ἰηῃογθηΐ πηθηΐαὶ δηά 
ΤΊΟΓΑΙ ΒΕ ΡΕΟΙΙΟΥγΥ. ' 

ΝΥ Πδαὶ αι 8 }1{165, ἴπθη, ἀο να ἀϊβοονθῦ ἴῃ (Π6 τηδῃ ψΠΙΟῆ 

ΒεΙρεα Πὶπὶ ἴο Π5 στγεαΐ δοσοιηρ ! 5ητηθηΐ ἢ 
Τὸ Ὀερίη νυἱτῃ, μ6 μαα ἃ ΠΔΡΡΥ, 51Π1Ρ16, γϑείῖ ψφαϊθ πη 5Π6Κ- 

ΔΌ]6 διε, ποῖ πιῖτπουΐ 15 ἀΔ 5} οἱ ϑιιρευϑβίτοη, ἢ ἃ αν] 6 
οΥάουῖπρ οὗ {πϊπρ5 δοοογάϊηρ ἴο τὶρῃΐ δηᾶ γαῖ. ΑΠπα 1ἰ νγὰ5 
{Ππ6 ἰγθδοποτυ, {Π6 Ὀ]ΑΒΡμ πιοι5 αἰ μαιϑίϊςαὶ ἔασιν οἵ (Π6 Ῥου- 
585 ἴο {ΠΕ6ῚὉ οδίῃ 5, ἴῃ {Π6 τηυχάου οὗ {Π6 φθηθία β ἴο ἡγῇ ΠῚ 

{πον Παα ϑυγοσῃ ἃ ἰγιιςθ, ΠΟ ἢ νγὰ5 {Π6 Πιηάδηηθηΐαὶ σουΎο 6 
Οἱ παῖ πορεῖαι] σοηῆάδησθ, ὑνῇο ἢ ᾿ηϑριγεα ΠΙΠη5611, δηά 
ΓὨγΟΌΡ ἢ Πίσῃ 411 {πΠῸ ταϑί, ἰο ἄο δῃ ἄδαγε. ΝΠ Ποαυΐ [Π15, Π6 
ΜΟΙ] ἢοΐ Πᾶνε 50 σοηῆάρδηςν Ὀε]ανεαά ἴῃ [ῃ6 σμβεπηρ 
ταῖῃου ἤδη {πΠ6 {Πτεαίθηϊηρ ἀϑρεοΐ οὗ 15 ἀγεδπ, ΟΥ̓ ὈΘΘη 50 
4αϊοΚ ἴο σαἰοἢ {π6 οπηθη οὗ φοοα ψῇθῃ ἢ15 σοιητααδ 5η662Ε664 
αἱ {Π6 αἰΐετδηςα οὗ {πῸ ννοτά " ϑαΐείγ, ποῦ νου] Πα μανε μδά 
50 ΟἸΘΔΥ ἃ νἱβίοῃ οἵ {π6 ἄδὺ θη ἴῃ {πΠ6 σοιηίτν οἱ {π|εηαϑ5 
πον 5Που]α ρδὺ {ΠΕ6ῚΓ βϑδουιῆςεα ἴο Ζεαδβ {Π6 ΡΥ ϑούνευ. 

Ι͂ὴ {πΠ6 βεοοῃάᾶ ρῖαςε, με δά, δὲ ἰδαϑδί δἱ [Π15 ουὐἹϑῖ5, ΞΟΠ 
εἰποΐαγα οὗ {Π6 ἰγὰα βρισιί οὐ ραίγιοίίσηη, {πῈὸ σεπαίης Η 6]]βηὶς 
ΒΘ ΠΕ Θηΐ, ἡγΠ]Ο ἢ νγα5 ΔΙνναυ5 τϑίηρ ἀΡονα ΡείΥ Ιοσ8] ρσο]α- 

αἰσα5 δηα δε! ηρβ, δὲ [Π6 ὩΟΡΙθϑὶ τηοπηθηΐβ, δηα ἴῃ ἐπα 
ΠΟΡΪοϑὲ τηθη οὗ Η61145. Ῥδυίοϊεβ ἴῃ 5 ρτεαΐ 5ρΡθθοῇ ουὐδῦ 

1{Π6 Ὀτάνεα Αἰμϑηΐδηῃ ἀδεδά, οἹαϊ πη ἔοσ Αἰ μθηβ {παὶ 516 νγὰϑβ 
[Π6 5.Π00] οἵ ατεεςα; δηά 5Π6 ννὰ5 50, δ οηρ ΟἾΠΘΥ ΓΕΔ 5ΟΉ5, 

θδοδαβα οἡ {π6 ψΠΟΪΕ6, δηα 1 5ρι6 οὗ ὁοσοδϑίοῃδὶ [ὰΡ0565, 586, 
ΤΏΟΓΘ πδὴ δὴν οἴπεὺ βίαίε οὗ αστξεςα, ννγὰβ φονεῖηξα 1 ΠΟΥ 

ΡΟΙΙΟΥ Ὀν {Π|5 ΙΔΥΡΘΥ νιεν οὗ ἡδίϊοηδ] ραίτοἰΐβτη. ἘΣ ΞΡΕΟΙΔΠΥ 
ἴη {Π6 ταϊδίοηβ οἵ ἀτεεοα ἰο ΠΘΙΓ ρυεαΐ δῃΘΙΩΥ Ρεοίϑία, μαά 
ΑΙΠΘΩ5 τίβεη ἴο (ῃ6 πεῖρῃξ οὗ {π6Ὸὸ γα Ὠδίϊοηδὶ ροϑβι(οη. 
Απα ΧΘΠΟΡΠΟη, 811 [ΓΟ ΡῊ 15 δοίϊοῃ δὲ {Π15 ΒΌΡΓΕΠΊα τηο- 
Τηθηΐ [ΟΥ̓ Ὦϊπη δῃα ἢ15 σομηγαάθϑ, πᾶς 15. οἤϊεῖ ϑἰγεηρΊῃ, 

Ὡσχέ ἴο ἰπδὲ γνΙΟἢ Πα ἀδγῖνεβ ἔτοπὶ ἢ15 σοηῆάξηςσα ἴῃ ἀϊνίης 
7υϑεςα, ἴῃ {Π6 βεηβε οὗ ἀπΐν δηά Ποηουτ ἱπουμθηΐ ΟἹ ἈΪΠῚ 



Ι4 ΤΥΤΡΟΡΟΟΤΊΟΝ. 

Δ η4 Θνϑῦν Οη6, ἴῃ νἱγίας οὗ {Πεῖγ Ἡ Θ]]Ίθηῖς Ὡδιϊ ον, ἀπά ἐδ 
Θ]οστίοιιβ ἰγαιτἰοη5 σοπηθδοϊθα ψ ἢ [Παΐ παι οηδ ἰγ. 

ΛΝΏΘη {Π6 {γϑ του οὐ οονναγά ΑΡο]]οη 465, βοιωτιάζων τῇ φώνῃ, 
ΒΡ θ᾽ 6ϑίβ Β  Πγ]ϑϑίοη ἴο [ῃη6 Ῥδυβίδῃ ἰκηρ, ΧΘΠΟΡΠΟΩ 50Π|5 ὉΡ 
ἢϊ5 σοηάιπιοις {Π||5 : “ΤῊΙΪΒ ἔθ! Πονν 5 ΠΊ65. ποί Πἰ5. οὐν σΟΙΠΓΥ͂ 
οηἶγ, θὰ {Π6 ΠΟ]Ὲ οὗ Ἠδ]145, ᾿παϑηλιοῇ ἃ5 Ρεϊηρ ἃ ΕΘ ]]6 πὸ 
ἢ6 {πτι5 ὈΈπανθθ Πἰπη56 11. Απά {παὶ ἢ6 πεδία ἢδ5 βίγαοὶς 
1πΠ6 τρῃς ποίβ ἴ5 5ϑῃονῃ ὈΥ {πΠ6 ΤΟΡΙΥ ννῃϊοῃ {Π15 61εἰ 5 
ἔγοῖη Αραβίαβ {π6 ϑιγιῃρῃδ]αη. “ἍΝαΑΥ, {15 τδῃ Πα5 ὯῸ 
Ραγί ἴῃ Βοθοίϊα, μου ἴῃ Η 611845 δἵ 41] : 15 δαὺβ αὺξ ρ᾽εγοθά, "6 
Ϊ5. ἃ γάϊδῃ δηά ἃ 5ἰανε. , 
Απά 80 ἴῃ ἢἰ5 ργεαΐ 5Ρ6θ ἢ ἴο {Π6 δϑϑϑιη ] θα 50] 16 γ5, Π6 

σΘηΐγα] ρατί δηα ὰὐγηϊηρ ροϊηΐ οὗ 15 δά ἀγθϑβ 15, ἴο γ6 6 8}} ἔῃ 6 
νΙγί65 δΔη4 {ῃ6 ν]οίοτ!α5. οὐ {Ππεὶγ δῖ Πούβ, πὸ δὲ Μαγδίποηῃ, 

αἱ 54ίδιηῖβ, αἱ Ρ]αίαθα, Ὁ. ἰΪαπα δηα Ὀζ 568, σοπαιεγθα {ΠῸ υἢ- 
ΠυΠ ΕΓΘΑ Ποϑβίβ οὗ {πεῖν Ῥεγβίδη ᾿ηνδάθιβ, δηα γαὶϑεα ΔΊ ΟηΡ 
ΟἴΠΕΥ τΟΡἢΪ65 ἔοσ {ΠΟ ΙΓ ν]οἰουίε5 {Π15 Πἰρμδϑι δηα Βαβὲ ΓΟΡΒΥ, 
{π6 Πτεϑάοχῃ οὗ [Π6 οἴ165 ἴῃ ΙΓ ἢ 15 Πδαγεῦβ Πα θθθη ΒΟΓῃ 
δΔηα Ὀτθα. ΤΠοὶγ ον τοοθηΐ νἱοίοῖν αἱ (πηαχα 15 ΠΠη ΚΘ οα 
ἴο {πΠ656 δυο {ΠΡ 5, δηα {πΠ6 σονναγάϊσς οὗ {Π6} δᾶνο- 
ΒΔ 165 {Πξ6η δηα ϑἴηςθ, δηα {πΠ6 σοπηραζαΐῖϊνα ὉΠ ροσυίδησ 8 

οὗ {πε ῚΓ Ἰδοὶς οὗ σανδίγυ δηᾶ οἵ ρον βϑίοῃβ, οἵ {π6 αἰ που 165 
οὗ [ες νυ, δῃά {πεὶγ ἀϊβδίδηςα ἔοτη Βοπηα; {|κπθ ὩἃποίΠου 
Ταυςεῖ, Πα δἀάγοϑϑοϑ {Ππεπη--- : 

Ο ἔοτίεβ ρε]οζϑααθ ῥαϑ55] 
Μεουτῃ 586 ΡῈ νι ; 

Δα οἶνεϑ ἔπϑῖὴ Ταυσοτ5 πηοίίο, ΝῚ ἀεϑροδηάυηι ; [ῸΓ ἀγα. 
[Π6υ ποί {πΠ6Ὸ 5οη5 οἵ Ὀγανε πηθῃ, δηᾷ νψ}1}}} {πα ὺ ποί, {|6 {ΠΕ Ὶγ 
[αίουβ, Πα ϑαΐειν ἴῃ Ὀγάνεὶν ἔδοϊηρ αἰ ο1{165 ἢ 

50 56Γ6Ω6 ἰ5. ἢἰβ. σοηῆάρσήςε, {παΐ ἀπ οὐ] {165, 50 ἔδυ ΤΌΤΩ 
ἀἰβοουτγαρίηρ Π]ΠΊ, ΟὨΪΚ ΡῸ ἴο 664 ἢΪ5 ββῆβ6 οἵ Βυπηουσ. Ηδ 
ϑιρσρεβίβ ἃ ἔδαγ, ἰθϑί {ΠῈν τηϊρηΐ ποΐ ὄνεβ εἤοοϑε ἴο πη Κ6 {ΠΕ ῚΓ 
να Ύ δ ΟΚ ἰο ατεεςς, Ὀαΐ οἡ {Π6 σοηίγαγυ πηδᾶν, {κ {πΠ6 Τιοΐο- 
ΡΠαρὶ, ἔογρεῖ {ΠΕ ]ῚΓ ΠοπΊ65, αηα τεαπηδίη ἴῃ [Π15 Ἰαπα οὗ τη 
δΔηα ΠΟΠΘΥ, οὗὨ [411 αηαἃ παηάβομγα ννοπηβη, δηα οἵ 4}} ἀ 6] 19} :5, 
ὉΠῚ1 ρεύομδηςθ {Π6 Κιηρ ΒΙΠΊ561 σοπηα δηα ὈΓΡ6 {Π θη ἴο ΡῸ, 
Ἔνεῃ ᾿Γ Πα Πᾶνα ἴο ργονὶ δ {π86πὶ ΜῈ ἔουτ- ΠΟΥΒ6 ΟΑΥΤΙΑΡ 65 ἴο 
τίς {πεῖὶγ Ποιηθννασά αν ἴῃ. Απά [αἴθύ, θη {πΠ6 αταθκδ 
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ἀγα ἴῃ υἱπιοσί ἀθϑροηάδηου, ἃ5 παν 566 ΤΊΒΒΑΡ ΠΟΥ 65 βϑίτηρ 

ἀθουῦΐ {π6 Βατηϊηρ οὗ {π6 ν] Παρ 5 ἔγοπὶ νυ] οἢ {ΠῈνῪ Παά Ποροά 
ἴο σεῖ ΞΌΡΡΙ!65, ΧΘηΟΡ ΟΠ ΠῸΠΊΟΓΟΙΙΒΙΥ ΓΟΠΊΑΤΪΚΘ : “100 γοι 
ΟΌΞεῦνο, σοπηγαθβ, μον πεν Πᾶνα δας 4 {Π6 Ἰαηπα ἴο 6 

οὔθ ἢ ΤΠοΥ Ραγραιπεδα ψ ἢ τι5 {Ππαὶ να σπου] ηοΐ γαναρα 
την ἰαηα οὗ {πΠ6 Κιηρ5 : {πΠ6ὺ δύ Ὀυσγηϊηρ' ἴἰ {ΠΘιηβαῖνθβ ΠΟ, 

85 Ὀοΐπρ ΠΟ Ιοηρεῦ Πῖ5. ΤοηἿ γοῦ {Π|ηἰς, ΟΠ ΘΙ ΓΙΒΟΡ 5, νν6 
Οὑρ ἴο ΡῸ ἴο {πε ῥτοϊβοίίοη οὗ {Π6 ἰδηά, ἴΠπ|5 δοκπον]βαρβα 
ἴο 6 Οοὔγϑ, αρδιηϑί {Π6 γαναροῦβ ὃ ΓΠΕΘΙΓΒΟΡΠΙ5 Πα 5 ΠΟ 5658 
οὗ Βυπηουγ : μ6 ὈΪΠΏΓΠΥ ΤΈΡΙ165, 41 ἀοηΐ {Π|ηκ 50: να Παά 
Βεοίζου βϑίαγί Ὀυσγηϊηρ ἴοο, Δη6 50 {πῸῪ νν1}] σδαβα {Π6 βοοῃθυ. 

Βαυΐ ψὮ1Π6 ΧΕΠΟΡΠοη, ἴῃ νίαν οὗ {πΠ6 οὔθ σϑηΐίγαὶ ἔδοΐ, [Πδΐ 

ἴο ἴπῸ Ὀγανε πὸ αἰ ἘΠ ουΠν 15 σα οι 4016, 15 Γαδ αν ΘΠΟΙΡῊ 
ἴο ΠῊΪΠΙΤΪ56. {ΠΕ ῚΓ ΕἸ ΑΥΓαϑϑιηθηΐ, Π6. ΠΊ15565 ΠῸ ροϊηΐ, Π6 
πδρ]εθοῖβ ΠΟ Τη68η5, ἰοννατ 5 ΤΠ α ηρ᾽ ΕΧΙΡΈΠΟΙΘ5 ἃ5 {ΠῸῪ 841156. 
Ηδ Πδ85 811 {π6 γεδαϊηθϑ5 οἵ τεβϑοῦσοθ, [Π6 δαδρίδ! 1 ἴο οἸτ- 
συτηδίδηςσαϑ, {Π6 Κα η655 οὗ Δρρυεπεηϑίοῃ, οἱ {Π6 {{π6 ἰΘδ θα 
οὗ τηθη, ΠΕ  ΌΥ ΠΕ 15 ἘΠΔὈ]Εα ἴο Πλ8 κα ὄνεῇ 1055 ἃ Τ 685 οἵ 
ϑαϊῃ. Απάᾶ 50, ἤθη ψ ἢ {Π6 {γα Πα οὗ στεδίηθϑϑ, Π6 
Πα5 δοκηον)εαρεαά {τη ΚΙγ ΠΙ5 πγιϑίακα ἴο {πΠ6 σαγρίηρ ΟΠ Ιτ- 
ΒΟΡΠῈ5 (111. 111. 12 ἀκούσας δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι ὀρθῶς αἰτιῶντο 
καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς μαρτυροίη) ἴῃ ὨανΙηρ ἴοΟ ΘΑΡΈΓΥ Ρυ- 
564 {Π6 Ῥεγβίδηβ ππάεγ ΜΙ ταάδίαβ, ἤθη πηϑιρροτίθα Ὀγ 
σαν ΑΙΓΥ ΟΥ 5]1ηρΡῈγ5, 6 ϑίγαιρηϊναυ ριοσθααβ ἴο ΒΌΡΡΙν {Π6 

ἀαἤοϊθηςοῖεβ ΠΟ Παα οδιιβεα (ῃς6 |ο55, δῃηά ΌΥ (πες ποχί 
ΤΠΟΓΗΪηρ Πδ45 θοΪἢ σαν ῖγυ δηά 51 ΡῈ 5 σπου Ρ. ἨΗΐ!5 ἴοο 15 
[Π6 τηϊηα πΠαΐ Ρεύσεινεβ {πῸὸ ἀείδοίβ. οὗ {π6 {γα η 8] 50114 
ΟΥ̓ΕΥ οὗ της, δηα Πδὲ ἄαδν]565 ἃ ΤΊΟΥῈ Ηδθχιθ]6 αὐγαηρ τ θηΐ, 
Βαϊ εα ἴο {Π6 ΡΘου]1Δγ οἰτουπηβίδηςσθϑ οὗ {Πεὶγ τοίγεαί. Απά 
ἢ15, ΠπΑ4}]ν, 15 {Ππαΐ βεῦεηθ ᾿ΠΠΡΕΥ͂ΘΟΏ8] ἀδνοίοη ἰο {Π6 στϑαΐ 
Ῥύγροβα οὗ {πεῖγ πη ογίακιηρ, νΏ]Οἢ 15 ἰνναγϑ ΓΕΔΑῪ ἴο ϑδουῖ- 

ἤςα 1561}, 1 5ο 1ῃ6 επὰᾶ τηδὺ Ὀκ αἰίαϊηθ. Ἠδξ 5 ψ]Π]Π]ηρ ἴο 
ἰδδα οὐ Ὀε ἰεὰ, πε 15 νυ] ]]1ηρ το ἰα]ςα {ῃς ἐτοηΐ, [Π6 ἤδηϊς οὐ [Π6 
ΤΕΔΥ; 6 Ψ}1} ΕἸΓΠΕΥ οῸ ἰογνναγαά στ] {Π6 ἰου]οσῃ ΠΟρΡα ἰο 
αἸἰϑοάρε {πΠ6 Ῥεγϑίδηβ ἔγοτῃ [πΠ6 11] ονευδηρίηρ {πεῖν τουΐα, 
ΟΥ̓ ἰδὲ (Πα τορι ἰδκα (Π15 ροϑδὲ οἵ ποπουὺγ: Π6 Ψ1Π τα ὑΡ 
1Π6 Π1] δἱ {πΠ6 πεδά οὗ ἢϊ5 τἤβῃ, οὐ ΏΘη ΟἹ οὗ {Π6Π} στα} 65, 
6 Ψ1]Ι ῆτγονν ὨΙΠΊ56 1 ἴγοπλ ΠΙ5 Ποῖβθ, δῃά (ῃγυβίίηρ {ΠῈ 



τό ΤΑ ΖΑΟΡ ΟσΤΖΊΤΟΛ. 

ΒΥΠΠΏΌΙΟΥ δϑίθ, ἴα κα ἢϊ5 5}}16]14 δηᾶ ἢ15. ρίασθ δηᾷ 0] Ὁ ἴῃ 
{Π6 τα η]κ5, {Π [6 τθη, ῸΥ νοῦν 5Π 8 Π16, νν1}} παν μἰπι τποαπξ 
ἀρϑδῖη, δηα 5ῆονν ΠΙΠ561, 85 Π6 {ταν 15, {Π6 ῚΓ ἸΘδ θυ. 
ΝΥ Βαΐ ἃ οοῃίγαϑβί 15 [Π15 τηδῃ ἴο {π6 παύτονν ΟἸθαγοπα5, [Π 6 

Θηνίοιιβ, ἰΓθοπθσοιβ Μ απο,  ΠΟΒ6 68] οι 5165 ἀἰβιγαςίθα {Π6 

ΘΧρϑαϊοη οἱ 15 ΤΠ ΔΙῸ τὸ Οσπαχα ! ΝΥ Πδι νοηάθυ ἐπαΐ γγ6 
ὮΘΑΥΙ ΠΟ ΠΊΟΓΙΟ οὗ Ραγίϊβαῇ 76 δ]οιιβ1 65 δηά αἰν:βίοηϑ ; {π6 ΠΟΪ6 
γΓαάθ ογοννά, 50] 16 γ5 οὗ ἰοσίπηθ ἃ5 {παν νους, Πα 4}1} πδὲ νγὰϑ 
Ραϑί ἴῃ {πε6πὶ βι[γγθα δηᾶ βἰγαηριΠοης4, ὈΥ {Π6 ΘΧΘΙΊΡΙ6 απ 
{ΠπΠ6 1 ηἤπθηςα οὐ ΧΘΩΟΡΠΟΙ 5 561 ἀθηγιηρ 51 ΠΡ ΊΘ 655 Οὔ ΡΌΓΡΟΒΕ. 

ὙΠαδΐ ἴῃ Ἰδαίου {1π|65, δηα ἀπά ου [ῃ6 ᾿πῆπδηςθ οὗ δν]]} ϑυτγ- 
ΓΟΙῸ αΙηΡ5. 8 η4 ΘΧϑΙΏΡ]6, ΧαηορΡποη αϊἸ4 ποΐ τηδίηΐδιη {Π|5 
ΠΙΡῊ Ιδνεὶ οἵ ρϑίγυ βηι οὐ 561{-ἀδνοίοη, θα  θΕσδτη6 το δηᾶ 
ΤΟΥ͂Θ {Π6 ΠΊΘΓΘ ϑραγίδῃ ραγίβαη δη6 50] 16 γ οὗ [οσίαηΕ, 15 {Γπ6 
ΘηΟυΡ. ὅν πιδᾶὺ ἄνθη ταρζα τ ἃ5 ΡῬΡΥΌΡΔΌΙ6, [Παὶ δα {π᾿ 
δχρεαάπιίοη οἵ γα Ὀθθη βισοδϑϑῆι, ΧΟΠΟΡΠΟΙ 5. σπαγδοίοῦ 

νου] Πσνο Γ Πᾶνα 5ΒΠΟΏ 85 1ἴἴ ἀο65 ἴῃ {Π15 θοοϊς. 'ε 566 ῶ0 

Ρδίγ οἵ ]5η}, ΠῸ Ῥδυ ]ου] Αγ ἸΟῪ πιοίϊνα, ἴῃ 15. ἸΟΙ πίη {Π6 
Ἔχρϑαϊιοη δ {π6᾿ ἢγϑί. Τακίηρ 15 διεπᾶ6 δἱ 115 αϑί, γγὰ 
Πη4 ΠΙπὶ δοϊπδίθα Ὀγ πο ηρ ΠΟΡΌΪΘΓ {πῃ ἃ ἄθϑβισγα ἔοσ δάνβη- 
τὰτ6 ἴῃ {πΠ6 σοιηρϑην οἵ οἴπεὺ γοιηρ δανθηζαγοιβ ΒΡ Γ5, ΒΘ Οἢ 
85 ἰακεβ πιθῇ ΠΘη {ῃ6 Ὀ]οοΟα τὰπη5 5 ΓΟΠΡΊΥ, δηα Ραβϑίοη 
οΟνο Πα ϑίευβ ταῦ. ΤΠα δάνίςε οὗ ϑοοζδαίεϑβ 15 ἀἰβσερσγαβα, 
[Π6 ἀδηρεῖβ δηά αἰ βου] 165 οὗ Π15 ἡδίϊνα οἷΐν ἴῃ Πού ἔϑ]!|6η 
σοηάϊοη ἄο ποΐ αῇεος Πϊτη, ΟΥΎ δῇδος τη ΟὨΪΚ ἴο δἰϊθηδία 
Ηΐπ το Ποῖ, δηα ΜῈ ἃ ΠΡ Πρατέ ἢῈ φὍΘ5 αιὐνᾶῦ ἴο ἴαϊκα 
15 σἤδηςα, δηα Πᾶνα Π15 ΠΙηρ. 

Βαϊ {15 15 ΟὨΪΥ ἴο 58Υ ἐπαΐ {π6 δϑῇήιοιοη δηᾶ {πα σπαβεῖβε- 
τηδηΐ ψ ΠΟ ἢ Ὀτίηρ δὲ ἰθηρίῃ ἰο την {πε σοϊάβηῃ ἢπ||5 οὗ 
Ρδίίθηςε δηα πη561Ηῆ5Πη655, ν]516α ΧΕΠΟΡΠΒοη βυδάρηϊν, δηθὰ 

[Πδΐ 50 Ἰοηρ᾽ δἱ ἰϑδαϑδὲ δ5 {π656 ϑίεῃ τηβηΐοῦβ γσαηδ Πα ] 
Ηΐπ, 6 νγὰ5 ποΐ υημϊηα αι] οὗ {ΠΕ ῚῚ ἰηϑίγαοίίοη. Ηδ δᾶ δἱ 

Ιεαϑδί {π6 ᾿ἰπϑῖρηί, ([ῃ6 οἰθαῦ ἀϊγεςὶ ν᾽βϑίοη, ἴο ρρσεῃεηα {π6 
{{π6 σοηάποη οὗ (πίηρ5, δηα {Π6 ΔΌϑο ἴον -ὩΘΟΘσϑαΥΎ ΘΟΙΓΒΘ 
οἵ σοπάποί, 1 6 οὐ [ἰβ [6 ]]ονγ5 ΕΓῈ ἜΥΕΥ ἰοὸ 566 ρδίῃ {ΠΕ ῚΓ 
ΠοΙηθ5 δῃᾶ ἐβιπευϊαπμᾶ. Απαᾶ νψμθίθεσ να δῖα ἴο ἄθεπὶ Πὶ5 
ΠΟΡΙΕΓ ἔγατηβ οὗ τηϊηά δὲ {15 Ἰαποίαγα ἴο παν θθθη {8 ΠΊΘΓΘ 
ἀοοϊάεηϊ οὗ δὴ αςοϊάθηΐϊ, οὐ {Π6 τανϑίδίίοη οὗ ννῆδΐ ννὰβ ἱππδίθν 

ΨΥ ὦ ΟΝ 

τῶν ΒΑΣ τοι 
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δ... ὰ Ὀαϑβί [ἢ ΧομορΠοη αἴ [Π6 ὁη6 {{π16 ἴῃ ΠΪ5 ΠΠ|6 θη 
τηβίδποθ νὰ ἀνουγαῦϊα τὸ [15 ΘΧΡΓΟΒΒΙοη, ΙΔΥ Ὀ6 ἃ 

{{ΕῚ οὗ ορπίοη. Υ̓Παΐ γα ἤανα ἴο γβοορηϊβα ϑ] ἢ {ΠδηΚ- 
'ἴπ655 15 ἐπαὶ πούα δπᾶ πον, ἔγοιη ννηῃδίθενευ οδῖιβθ, {Π6 ΠΟυΓ 
εἶ ΩΝ πλδῃ, ἴπ6 Πογοὶς Πθεα δηᾶ {Π6 Πεῖὸ ἰὸ 5ῈΡΡΙΨΥ. ἵΐ, 

δα ἰορσείῃου νου ποίδθϊγ, δηα νἱ ἢ νοῦν ποίδ]6 σοη- 
᾿. (65 ἔου ἀτεϑοα δηά ἴοσ [Π6 νου]. 
ὍΌδοσνα ΠηΔΠΥ ἢ15 σουγίαϑυ οὗ ΞΡΘΈΟἢ, ἢΪ5 σαγοῖα] ἀδίδγθηςθ 
ὰ ΟΩΘ ἴῃ 811] ΠῚ5 νγοσαάβ δηα δοίίοῃβ. Αἰΐζθηίοη 15 ἀσαννῃ [ἢ 

. ποίεβ ἴο {Π6 ΤΊΔΠΥ ΘΧριθϑϑίοηβ οὗ τηοάδϑὶ ἀπ πάδηςε 
ΠΙσἢ τΠ6 ταβοισοαβ οἵ ἃ ΠΙΡΉΪΥ τεπηθα ϑρβϑεςῇ, 5ροόκβϑη ὈΥῪ ἃ 

ΤῚ Υ οσἰΠἰναϊεα ΑἰΠθηΐδῃ, τη 6 ΡΟσ51016 ἴο ἃ πη 5] ΠΟΘΓΘΙΥ 

5 ἴο ψίη σοηβάδηοα δηά ἀϊβαιτη ργοαάϊςα. (( , Ἔββρεεὶ- 
Ιγ᾿ ἢΘ ΘΡΘΈς ἢ ἴο 1ῃ6 Δ55θιη 164 οἤῆςουϑ, ομδρΡ. 1. δὲ 35-44.) 

Ὁ αἷἰϑο ψἤεη πα Παβ ἰο δἀὐάγεϑϑ [Π6 ΔΙΓΩΥ, 85 Οπ6 οὗ {Π6 
Ὑ]γ -ΕἸεοιεα ΡἜΠΘΓΑΙ5, μ6 Ἠδίζευβ Π15 διιάϊθηςθ, δηα βαι5ῆθϑ 
» ΟὟ 56η56 οὗ {πΠ6 Πίπεϑϑ οὗ {Πίηρ5, ΌΥ ργεϑθηίηρ ΠΙ ΠΊΕ 
αλ, "γος ἐπὶ πόλεμον ὡς ἐδύνατο κάλλιστα, ἴῃ {π6 Πηδδί νγδΓ- 
5 Θ΄ ΡΠ Θηΐ γῃ]οἢ ΠῈ Ροβϑεββϑαβ. Απά ςἊἢ6 τοίθγεησαβ ΠΟΥ 

αὶ ἀϑαΐῃ ἰὸ ἢῖβ οὐνὴ γουίῃ ἀηα ἸΠΕΧΡΟΙΘΏςΘ, δΙῈ ΔΙνγαγ5 ἴῃ 
γοα ἰαϑίε, ΠΟΥ (ὁ {πεῪ Ἔνεσ ᾿ΠΊΡΙΚ ΠΥ πηΟΥ ΠΥ 56] -ἄερτε- 
Ἰδοη, 511} 1655 δὴν ἀἰβροβί[[οῃ ἴο Εἰς τεβροηβΙ ὈΠΠΥ ΟΥ̓ 

ἢ ΕΓ [Π15 δίουυ αὶ δὴ δἰ βίουι 8] ΧΟ 8 66, ΠΠ|κ6 Π15 
ραβαΐα, ννγα 5ῃου]α Πανε γεαβοη ἴο ΡῈ τίει] ἰο Χεπορῃοη 
ὭΣ ἕως δι ῬΙσΐυγα οὗ δὴ 1464] σοτηπηδηάεγ; Ραΐ ἤθη γα 
κεν 561 {παι {Π15 τείγεδί νγὰ 5. ὁη6 οὗ {Π6 βίεγηβϑβί οἱ γβα] 165, 

ἐπε Τεὴ ὙΠπουβαηά δοίμδ ΠΥ αἰ Πηα {Πεὶγ νὰῪ ὑπάθΥ 
Ὁ] πάις, ῬδΟΚ ἴο {ΠΕ6ῚΓ ΠοπΊ65 δηα ἴο ατξεζε, δη4 50 

5 1Π6 ΡΙΟηΘΕ5. οὗ 411] [ῃ6 ᾿ηναβϑίοῃβ οἵ {Π6 Ἐδϑὲ ὈῪ 

ὅπα ουϊυυτο Δηα εἰν ΠἸϑαϊίοη, ἔτοσα ΑἸεχαηάευ ἄονῃ ἰο ΟἿΓ 

6 ΠΊΘΔΥ Μ0Ὲ11 ἔδει {πᾶΐ {Π6 ν᾽ ϑίοῃ ψ ΠΙΟἢ σ41164 {Π15 
080 δσυϑαΐ δῇ δοῃιενεπηεηΐ νγὰβ5 μοί νι που ΔΡΡΙορστδίθ- 

ἐνεά ἴο Ὀ6 ἃ ΠΠρΡμὶ Τενεδ]εα τοπλ Ηξανβθῃ. 



τ8 ; ΤΝΤΚΟΡ ΟΟΤΊΟΝ. 

Ν. ΟΠΛΑΒΑΟΤΕΕΙΒΤΙΟΒ ΟΕ ΧΕΝΟΡΗΟΝ Αϑ ΗΙΒΤΟΕΒΙΑΝ. 

ΤΠ φΈΠΟΙΑΙ σΠαγαοίθυιϑίϊοβ οἱ ΧΟΠΟΡΠΟ. ἃ5 δῇ Ὠἰϑίοσίδη 
Πᾶνα δἰγθδάγν Ὀβθη ϑβίαίθα ἴῃ (Π6 ᾿ηἰγοάποίίοη ἰο Βοοῖς 1 (ρΡ. 
ΧΧΥἹΪ 544.). [ὑ νγὰβ {πούθ 5ῃοννῃ {παΐ ΠΪ5. βίγ]α 15. σπαγδο- 
[6γ]56 4 Ὀγ (1) ψαγΖεοίψ, (2) νἱν!α δῃηά ἀρρύοργίδῖβ 1586 οὗ {Ππ6 
Ῥδυίοθ5, σα ἢ 85 δή, καί, γε, γάρ, οὖν, μέν, δέ, μέντοι, μὲν οὖν, 

μήν, καὶ γάρ, ὡς, ἀλλά, οὐδέ, ἄρα, εἰς. ; (3) νἱνΙ ιι56 οὗ ἰἴη- 
αἸσαίῖνεβ. δηα ϑυθ]ποίῖναβ, ἴῃ ϑαϑ ας] ΤΟΥ ΒΕΓ ΟΕΪΥ ἢ15- 
ΤΟΥ͂Θ] [ΟΥΠῚ5, 510 8ἃ5 ορίδίϊναβ ; (4) ὄβχρύδϑϑῖνα 56 οὗ {π6 
τ 4416 νοῖὶςα ; (5) Οσσαϑί οηδ] 156 οὗ ροεσίῖς οὐ ποῃ-διξς ννοσγαβ 
ΟΥ ϑυῃίδοςοδὶ [Οὐ ΠΉ5. 

Μοβὶ οἵ {μὲβε ρου τα 65. ἀγα ΠΙὰβίγαίεα ἴῃ {π|5 ὈοΟΪς 
4150 : [ΟΥ̓ δῇ 1Ππ5ἰὙΓ8 1105 ταίεγθηοα ΤηΔΥ Ὀ6 τηδαᾶδ ἴο [6 
[πάδχ. ; 

[{ 15 ΟἿΪΚΥ ὨΘΟΘβϑαΥΥ ἴο δα 85 τεραγᾶβ {Π15 ραγεσαϊαν ΒοοΪς, 
[Παΐ ἃ5 15. ϑορῃϊιβίοαὶ οὐ ϑοοζδαίϊς {τ ηϊηρ 15 ΒΠΟΏ ΨΕΙ͂Υ͂ 
ΟἸθαυῖν ἴῃ [Π6 5ρεεοῆαϑ ψῃΪοἢ Π6 δ] νεῦϑ ἃ5 σθηεσαὶ, ἴῃ ΜΠ] Οἢ 
6 σοδῇ ψΙ δαβ6 ΠηΔ1κ6 ἡ [Π6 ὑγοῦβα Ἀρρεαγ ἴΠ6 Ὀείξευ τϑαβοη," 

δΔιῃηα Πεϊρ θη ΟΥΓΓ τηαῖτα ΠΡΐ οὗ ἀΠΠΠ σα] 165 85 1Π6 σᾶ56 ΠΊΔΥ͂ 
τεαυΐγα (οἔ, 1. δδ 2 δηᾶ 13 ΨΙ 1. ὃ 22, ἀῃα ψΊΠ Πἰ5 στοδΐ 
ΘΡΘΘΟἢ ἴῃ ΠΡ. 11), 50 αἷϑο ἴῇ 1ἴῃ6 Ὡδίζγαίϊναε ραγίβ, ἐπε 850- 
ογϑίϊς ᾿ἤπθηςε 15 5Βμοννη, ἢ ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ 5 τηϊηπΐα δ η6] σατο] 
ἀαθβουρίίοη οὗ 15 νδυύϊοιιβ πμ]βία κο5 δηα αἸΠΠ σα ]1165 ἸΏ ΤΠ ΑΎΥ 
ἰδοίο5, Δη4 οὗ Πἰ5. πιϑίποάβ οἵ σογγθοίίηρ. οὐ τπηθείϊηρ ἐποῖη. 
ΟἸΘΑΥ͂Υ ἘΠΟῸΡΉ Πα αΙα τοί νν]5} Ὧ15 ΡοοΪς ἰο 6 τ ΓΕΙν επΐετ- 
ἰαἰπϊηρ ; Π6 ἀδϑιγεα τὸ τηδῖκα ἰὰ ἀ5εῖι] α͵5ο, 85 ἃ Κίμα οἵ 
ΡΓΔΟΊΟΔ] ἰγθαίϊθα οἡ [86 ἰδοί!ο5 οὗ τείγεαί. Μοβϑί, 18 πο 4]}, οὗ. 

ΧΕΠΟΡΠΟΙ 5 ψΟΥΚ5 δῖα {ἰρε αὶ ἢ {Π15 ρῥγαςίςαὶ αἸάαςεῖς 
ΒΡΙΓΙΙ, δηα ἴῃ {Π15 ἢ6 5ίγοΏΡῚν ΤΟϑα 6 α ἢΪ5 στθαΐ τηδϑβίαυ 

ϑοοζαίθϑ. ι 
Αἱ {Π8 5δπῖδ {{π|8ὸ ψῈ αν σοπεϊηπθα τα βο ἴῃ {Π|5 θΟΟΚ ἴο 

δἀτηϊσα 1ἴῃΠ6 ρουδρηῖς, ἔγεϑῃ, ἀϊγθοϊ βία, νῃὶο ἢ σαΥγῖα5 ΟΠ6 

οὐ ψΨΙΠουΐ ἰεα!]ΠπΠ ΟΥ̓ νν Δ ΥΠ655 ἱστοτὴ ροϊηΐ ἴο Ροϊπὲ ἴῃ ἴΠ6 
ἉἀΔΏΡΈΓΟΙΙΒ ἸΟΌΓΏΘΥ ΏΙΟἢ 6 Ὡδιταίθβ. δα Κῆον το {Π6 
ΟΥ̓ 55] 05. ΠΟΙ δηᾶ {ποῖα ηοίβα ὈΚ πιοάδσῃ ἰγάνθ ]θῖβ (566 
Δ ΌονΘ, Ρ. 11), ἴμΠαὶ 6 ἀδϑιρηεα!ν σοΙηργαββεα ἢ5. παυγαῖνα 



Ἢ . ΧΕΔΟΡΗ͂ΟΝ 4.5 ΙΞΤΌΚ]ΑΝ. ὁ. 19 

᾽ 
τὸ 

Ὥρατα [Π1. ἵν. 20 ὅποτε δέοι γέφυραν διαβαίνειν ἢ ἄλλην 

π΄ γΠΪοἢ 5μοννθ {Παΐ {Π6 ογοβϑίηρ οὗ χίνοιϑ νγᾶβ 

ἡἶηρ οἱ ἰτθασθηΐ ΟσοιΤΈΠη66), ἀπά ἴῃ ΤΊΔΏΥ ΟΠΟΥ τα- 
δοῖὶβ ψῸ ΤΔΥ Ὀ6 σοιίδίη {παὶ {Π6 σιν δηά Ἰνεὶν πλονο- 
τ οὗ ἴῃε πατγαῖϊνα ἰ5 {Π6 σϑϑαϊὲ οὗ νυῖϑα βεϊθβοιίίοη ἀπά 
τ ρηϑαίίοη. ΟἿ {πῃ οΟἴΠΟΥ Παηά,  θανο οἰ Υ Πυπηδῃ 

ἴπρ οὐ ἴῃ6 ἀϊάαςίίς ἰπίεγεϑθὶ οὐ 15 δίουυ ἀδπιδηᾶβ ἃ 
ΠῚ ἐγεαίτηθπί, ΧαποΡρῃοη οδη ΘηΪαῦρα δπηα Διηρ Πν [π5ι 

5. ΤῊ] ΠΌΘΉ 85 5 ἢδοθϑϑαῖγ. Οὗ [Π6 ἢγϑί ννα ἢαᾶνβ δὴ ἜΧβΠΊρ]Ὲ 
. τῃῈ ΘΧΟΙ Πρ; ἀεβουρίοη οὗ {Π6 σαρίασα οὗ [ῃ6 ονοζ- 
Ἰδῃρὶ "ξ ἘΠῚ ἴῃ σμᾶρ. ἱν. (δ 37-49); οὗ 1Π6 ϑβεςοῃά, ἴῃ 
1ἴ5 ΔΠ ΑΙ γ55 οἵ ἰῃη6 ογρδῃϊβαίίοη οὗ 1ῃ68 ΠΛΔΤΟΠίηρ; Ὀτισαάς ἴῃ 

ἡ ΔΓ ἦν (δῷ 19-23). Απά ἴῃ {Π15 ῬΟΟΚ 85 ἴῃ {π6 ἢγϑί, με 15 
ἘΔΟΥ ΘΠΟΙΡῊ ἴο δηῆδησα {π6 ναῖπθ οὗ Ηἰς νγοσῖς ΜΠ 5ἰά 6 
Ἰάπσαβ5 αἱ οδ]εοίβ οἵ ραβϑίηρ ἰπίεγεϑί, δ5 ἴῃ 15 ἀββουιρίίοηβ 
Τατῖβϑα ἢ 115 τυ θα νγ4115 δηα ρυγαμϊά, δηά οὗ Μεϑρῖϊα 
ΠΑΡ. ἷν. δ 7 544.), αῃᾶ ἴῃ ἢἰβ Ῥτίεξ δ᾽] ϑίοῃβ ἴο (πε ἰγὰ- 
ἘΟη5 σοηπεοίεα ΨΙ ἔΠπ686 ρ᾽ασαβ (δ 8 δῃά 12). Ηἰΐβ 
ΘΟΥν δίῃ 5 οἵ [Π15 ΚΙη 4, Πονγεν θυ, α΄ ἴεν σ δηα ὈΧΊΘίου ἴὴ [815 

ΟΟΙΚ Πδη ἴῃ [Π6 ἢγϑβί, ἔου ΧεπΟΡΠΟΙ 15 ὩῸ ΙΟΠΡ ΘΓ [6 διηδίθατ 
ΘΙ ΟΙΟΓ υπδίϊαομαα, Ῥαΐ {Π6 ΤαϑΡοΟη51016 Ιεθ οὗ ἃ ρτζεαδΐ 
ΓΙ ὙὙ Σ ΠΟΥ ἰ5 ἴΠ6 ΟΌΓΠΕΥ ΠΟῪ Δ ΕΔΞΥ ΟΥ δἱ ἰεαϑδί πορεία] 
τ "1, ααἴ6, οἵ ν76}1- Ρ814 δηα ννε}]- ἔβ ἃ 5ο] ἀϊεῖβ οὐ Τοσίπῃβ, σοῃ- 
ἃ βηΐ ἴῃ {ΠΕ ΠΏ 5αΪνε5 δηα ἴῃ [Π6 τεϑοῦγοαβ οὗ {ΠΕΙΓ ΕΠΡΙΟΥΘΥ: 
8 Ττυπηΐϊηρ ἤρσῃὶ ασαϊηβδί ἔξασι! οαάδπ, ἐπγουρσῃ απῆσα]ΐ 
ἰοπ5 δὴ πἀηκηονῃ ἀδηρούβ, ΜΠ ΟἾΪΥ 4 ἀϊβίδηϊς δῃὰ 
δὰ θ6] Βορε οἵ βεαίηρ Η 1145 οὐ ἴΠπ6 568 δραίΐῆ. Απά δίϊευ 

. ἴῃς βρεοίΐδοϊε οἵ φψαϊεὶ το βοΠοη, οἵ ὈΠΟΟΠΟΈΕΓΔΒΙΕ ΡΙαςοΚ, 
σσθα Ρεγϑίβίθεησα, [15 ἰ 15. ΨΏΙΟΠ σῖναϑ (Π6 οἤϊαῖ δηά 

τὴς Ἢ βηΐ Ἰηΐογαβί ἴο [Π15 501 1675 δίουυ, 85 [ἢ ΟἿ Οὐ {1Π|65 
. Βδ8. δ τε ΒΌΓΗ ἰα4165 οἵ Ῥτζανε ἀβδίθβῃςε 85 ἴποϑε οἵ 

ἌΡΑ Κηονν Δη4 οὗἩ ΚοΥκε᾿β Ἀττι. Α5]1οηρ 85 1π6 Το Τπουβαπά 
το 5 ΘΟ δ οι Δα ΡΙΓΟβϑροίοιβ γα Πηά {πθῖ πηθδὴ δη4 
ἸνἸΟΙ15, ΡΤΘΘ αν Δη4 (Δ Ύγ  βοπηα : ἰ τε αἶγα 5 πηϊϑίοσίπης δηά 
ἀϑίευ ἴο Ὀτίηρ οὐ {Πεῖγ ἤπευ αι} ἰ65, αηα ἴο ρος δὲ {μετ 
ἃ ἃ. φοϊαϊο γγΟΥὮΥ οὗ {Π6πὶ δ {ΠΕ ῚΓ Ὀαϑί, πη Ὁ ΥΓ Ο56 

ΝΡ {ΠΕΥ τα Ἔῃδρ]βά ἰοὸ ΔΟΘΟΠΊΡΙ5ἢ 8. τοίγεαΐ, ΒΟ ἢ 

Ἢ 5 ὈΠΠΠΔ ΠΥ ταοογαβ ἃ5 μ6 ὈΓΠΙΠΙΔΏΠΥ [64. 

Β2 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ, ΑΝΑΒΑΘΙΘ.. 

ΒΟΟΚΊ 111. 

ΕΠΑΡΊΤΕΞΚΊΊ 

“1732ε7 ἐλ »2227.4167 ο7 1}.627 εὔζεῦ ρογογαΐδ αι οὔοΎ75 ὧν 717155α- 

2Δεγηδ5, δε (ὐγεεζο᾽ αν ἐλοηιδοῖψες ἀοτυ7ι ζ0 γεδέ 1722 ργεαΐ 

αἴζδοθ27αρ η)16712, δεΖ71ι6 ἐδ 2 {2616 αἴζάε ο77 ἰεας47.5 ἀγα 7644715 

97 ϑιωδίδηαηεο, αηαἶ 5147 70 ἐγαφώ,, 122 {56 ζεαγέ οΥὙ “457α, ὃγ 

ἤοσέζία αγηη265 για] δαναρ ἐγῆδός. 

δ . " 
1 [Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ Κύρου ἀναβάσει οἱ “Ἕλληνες 

Υ̓ Ψ ρος “ ἘΞ ΩΝ 2 Ν “ 5 ᾽ὔ ἔπραξαν μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος ἐτελεύ- 
᾿ ΒᾺ 3 ’ “- ς 7ὔ 5 

τῆσεν ἐγένετο ἀπιόντων τῶν Βλλήνων σὺν Τισσα- 
7 2 - Ἂ 2 τς , , 

φέρνει ἐν ταῖς σπονδαῖς, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ δε- 

5. δήλωται.] ἐπεὶ δὲ οἱ στρατηγοὶ συνειλημμένοι ἦσαν 5 

καὶ τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν στρατιωτῶν οἱ συνεπισπό- 
Σ 4 32 Ὧν ἣν 9 ,7 3 «ς 

μενοὶ ἀπωλώλεσαν, ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ 

Ἕλληνες, ἐννοούμενοι μὲν ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις 
ω χ 

ἦσαν, κύκλῳ δὲ αὐτοῖς πάντῃ πολλὰ καὶ ἔθνη καὶ 

-- πόλεις πολέμιαι ἦσαν, ἀγορὰν δὲ οὐδεὶς ἔτι παρέξειν το 
᾿ - “- -“ δ 

ἔμελλεν, ἀπεῖχον δὲ τῆς “Ελλάδος οὐ μεῖον ἢ μύρια 
͵ ς ΄ς 3 5 Ν “ ς “ 53 Ν ΄ 

στάδια, ἡγεμὼν ὃ οὐδεὶς τῆς ὁδοῦ ἣν, ποταμοὶ δὲ 

διεῖργον ἀδιάβατοι ἐν μέσῳ τῆς οἴκαδε ὁδοῦ, πρου- 

δεδώκεσαν δὲ αὐτοὺς καὶ οἱ σὺν Κύρῳ ἀναβάντες 
, Ψ Ν ἧς 8. πὰ Ἃ τ, “6 7 

βάρβαροι, μόνοι δὲ καταλελειμμένοι ἦσαν οὐδὲ ἱππέα 15 



22 ΑΔΛΜΑΔΑ.575, 111. 1. 2--ξ12. 

οὐδένα σύμμαχον ἔχοντες, ὥστε εὔδηλον ἦν ὅτι νικῶν- 
Ν ΣΎ, ἤ ε ’ 3. ὅν Ν 

τες μὲν οὐδένα ἂν κατακάνοιεν, ἡττηθέντων δὲ αὐτῶν 

οὐδεὶς ἂν λειφθείη: ταῦτ᾽ ἐννοούμενοι καὶ ἀθύμως 8. 
ΕῚ] Υ Ὡς Ν ϑ. σι 3 ιν ε “ ί 5 Δ ᾿᾽ ἔχοντες ὀλίγοι μὲν αὐτῶν εἰς τὴν ἑσπέραν σίτου ἐγεύ- 

5 σαντο, ὀλίγοι δὲ πῦρ ἀνέκαυσαν, ἐπὶ δὲ τὰ ὅπλα πολλοὶ 
οὐκ ἦλθον ταύτην τὴν νύκτα, ἀνεπαύοντο δὲ ὅπου 

ἐτύγχανεν ἕκαστος, οὐ δυνάμενοι καθεύδειν ὑπὸ λύ- 
πης καὶ πόθου πατρίδων, γονέων, γυναικῶν, παίδων, 
οὺς οὔποτ᾽ ἐνόμιζον ἔτι ὄψεσθαι. οὕτω μὲν δὴ δια- 

το κείμενοι πάντες ἀνεπαύοντο. 

Χοροῤλονι, α γοτέγιρ ΑἹ ἐλοριέαγι, δοίγιρ᾽ εἰρείζγιοαῖ ὅγ Ηφαφοε ἔθ 
γέδοῖέ6 ἤξξ σοϑιγασίδς γγο γε {417 2471], ἐΐε γη1α717167. 977 Ζξξ 

ἠαύζηρ 7οϊγιεαῖ ἐλ εχ ῤεαζίΖογι ἐς 1676 γοζαϊδα. 

Ἦν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος,Α 
ὃς οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης 

᾿ . . 7 

ὧν συνηκολούθει, ἀλλὰ Πρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο 
» , “δ - ““ Ἴ ε “- ς φ᾽ τῷ 9 οἴκοθεν ξένος ὧν ἀρχαῖος" ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτῷ, εἰ 

156 ἔλθοι, φίλον αὐτὸν Κύρῳ ποιήσειν, ὃν αὐτὸς ἔφη 

ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀνακοινοῦται Σωκράτει τῷ ̓ Αθη- 

ναίῳ περὶ τῆς πορείας. καὶ ὃ Σωκράτης ὑποπτεύσας 

μή τι πρὸς τῆς πόλεως ὑπαίτιον εἴη Κύρῳ φίλον γενέ-. 

20 σθαι, ὅτι ἐδόκει ὁ Κῦρος προθύμως τοῖς Λακεδαιμονίοις 
ἐπὶ τὰς ᾿Αθήνας συμπολεμῆσαι, συμβουλεύει τῷ Ξενο- 

φῶντι ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς ἀνακοινῶσαι τῷ θεῷ περὶ 

τῆς πορείας. ἐλθὼν δ᾽ ὁ Ξενοφῶν ἐπήρετο τὸν ᾿Απόλλω 6΄ 

τίνι ἂν θεῶν θύων καὶ εὐχόμενος κάλλιστα καὶ ἄριστα 
25. ἔλθοι τὴν ὁδὸν ἣν ἐπινοεῖ καὶ καλῶς πράξας σωθείη. 

καὶ ἀνεῖλεν αὐτῷ ὁ ̓ Απόλλων θεοῖς οἷς ἔδει θύειν. ἐπεὶ Σ΄ 

δὲ πάλιν ἦλθε, λέγει τὴν μαντείαν τῷ Σωκράτει. ὃ ̓ ΄ὦ 
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δ» ; 
' ΄, δὺ τα Ἐς ὑππι Ψ 3 - δ Αι ’, 

ἀκούσας ἠτιᾶτο αὐτὸν ὅτι οὐ τοῦτο πρῶτον ἠρώτα πότερον 
΄ ν σὴ 5» “ ᾽ὔ δ “5 “ 5 Ν ’ὔ’ἢ 

᾿ λῷον εἴη αὐτῷ πορεύεσθαι ἢ μένειν, ἀλλ᾽ αὐτὸς κρίνας 
Γ 3 βου ϑὟ, ὁ ἥ “ δὴ ἥ 

ἐτέον εἶναι τοῦτ᾽ ἐπυνθάνετο ὅπως ἂν κάλλιστα πορευ- 
ει δι ἃ , “ " ἜΝ τ ἐλ υνς Ν ρ ᾿ς θείη. ἐπεὶ μέντοι οὕτως ἤρου, ταῦτ᾽, ἔφη, χρὴ ποιεῖν 

8 ὅσα ὃ θεὸς ἐκέλευσεν. ὁ μὲν δὴ Ξενοφῶν οὕτω θυσάμε- 5 

᾿ς νὸς οἷς ἀνεῖλεν ὁ θεὸς ἐξέπλει, καὶ καταλαμβάνει ἐν 
᾿ Σάρδεσι Πρόξενον καὶ Κῦρον μέλλοντας ἤδη ὁρμᾶν τὴν 

9 ἄνω ὃδόν, καὶ συνεστάθη Κύρῳ. προθυμουμένου δὲ τοῦ 

Προξένου καὶ ὃ Κῦρος συμπρουθυμεῖτο μεῖναι αὐτόν, 
«-. Ν᾿ “ 5 Ν Ι ς ,ὔ 7 δ Χ 

εἶπε δὲ ὅτι ἐπειδὰν τάχιστα. ἣ στρατεία λήξῃ, εὐθὺς το 

ἀποπέμψει αὐτόν. ἐλέγετο δὲ ὁ στόλος εἶναν εἰς Πισίδας. 

10 ἐστρατεύετο μὲν δὴ οὕτως ἐξαπατηθείς---οὐχ ὑπὸ Προ- 
, » 3 οἱ δ Ν ᾿ ὙΝΜΗ͂Σ.ς 7 ε Ν 3 Ὁ τὰ 

ξένου" οὐ γὰρ ἤδει τὴν ἐπὶ βασιλέα ὁρμὴν οὐδὲ ἄλλος 

οὐδεὶς τῶν “Ἑλλήνων πλὴν Κλεάρχου" ἐπεὶ μέντοι εἰς 

Κιλικίαν ἦλθον, σαφὲς πᾶσιν ἤδη ἐδόκει εἶναι ὅτι ὃτε 

στόλος εἴη ἐπὶ βασιλέα. φοβούμενοι δὲ τὴν ὁδὸν καὶ 

ἄκοντες ὅμως οἱ πολλοὶ δι᾿ αἰσχύνην καὶ ἀλλήλων καὶ 

Κύρου συνηκολούθησαν" ὧν εἷς καὶ Ξενοφῶν ἦν. 

Ζαγάιρ ἐλὲς μιΖρλξ ο7 ἰϊδοομγαροηηο7ιζ ἦδ ἤας ἃ ,αΐεγεἶ ἀἰγεα7,, 

φυλογεῦν ἦε 25 δγεοιγαρεα ἔο αἰζεγιῤέ 5οηηιθ 27,0 707. ἐδ 

40792722071 τυ φἼγα76. 

11. ᾿Επεὶ δὲ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο μὲν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ 

οὐκ ἐδύνατο καθεύδειν μικρὸν δ᾽ ὕπνου λαχὼν εἶδεν 20 

ὄναρ. ἔδοξεν αὐτῷ βροντῆς γενομένης σκηπτὸς πεσεῖν 

εἰς τὴν πατρῴαν οἰκίαν, καὶ ἐκ τούτου λάμπεσθαι πᾶσα. 

12 περίφοβος δ᾽ εὐθὺς ἀνηγέρθη, καὶ τὸ ὄναρ τῇ μὲν ἔκρινεν 

ἀγαθόν, ὅτι ἐν πόνοις ὧν καὶ κινδύνοις φῶς μέγα ἐκ 

Διὸς. ἰδεῖν ἔδοξε" τῇ δὲ καὶ ἐφοβεῖτο, ὅτι ἀπὸ Διὸς μὲν 25 

βασιλέως τὸ ὄναρ ἐδόκει αὐτῷ εἶναι, κύκλῳ δὲ ἐδόκει 
λάμπεσθαι τὸ πῦρ, μὴ οὐ δύναιτο ἐκ τῆς χώρας ἐξελ- 



24 ΑΔΝΑΒΑ5175, 111. ἱ. τ2-- 4. 

Ν “- “ ΄' “ ὡν Ν Ν 

ἔξεστι σκοπεῖν ἐκ τῶν συμβάντων μετὰ τὸ ὄναρ. γίγ- 
Ν ! ΔΝ 5 Υ 9 ’ ἴω ᾿, 

νεται γὰρ τάδε. εὐθὺς ἐπειδὴ ἀνηγέρθη πρῶτον μὲν 
ΓΑῚ Ν. ᾿ 

5 ἔννοια αὐτῷ ἐμπίπτει: τί κατάκειμαι ; ἡ δὲ νὺξ προ- 

βαίνει: ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ εἰκὸς τοὺς πολεμίους ἥξειν μ ἢ ἡμέρᾳ μιοὺυς ἥξειν. 
5 Ν ’ δὲ" κ - . ν᾿ ἃ Ν Ν 3. ὧν ! 

εἰ δε γενησόμεθα ἐπὶ βασιλεῖ, τί ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ πάντα 
Ν Ν μ , ! Ν Ν » 

μὲν τὰ χαλεπώτατα ἐπιδόντας, πάντα δὲ τὰ δεινότατα 
ἀν κι  ΦᾺ παθόντας ὑβριζομένους ἀποθανεῖν ; ὅπως δ᾽ ἀμυνούμεθα 14 

το οὐδεὶς παρασκευάζεται οὐδὲ ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ κατακεί- 
ὡν.Ὁν 

μεθα ὥσπερ ἐξὸν ἡσυχίαν ἄγειν. ἐγὼ οὖν τὸν ἐκ ποίας 

πὰ". πόλεως στρατηγὸν προσδοκῶ ταῦτα πράξειν ; ποίαν 
δ᾽ ἣλ , 3 “ δλθ “ 3 ῇ Ὰ 3 Ν Υ  "᾽΄. ἡλικίαν ἐμαυτῷ ἐλθεῖν ἀναμένω ; οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι 

πρεσβύτερος ἔσομαι, ἐὰν τήμερον προδῶ ἐμαυτὸν τοῖς 

15 πολεμίοις. 

Μογίλευζίλ εαἰίζγιρ αγοτέγαῖ ζ2ηι {16 σεγυϊψέ)ρ οὔῆσογ οὗ ἤξδ 
γγ1:4Κγεαογεαῖ γγζεγαῖ  γοχε,ιέ5, ἦς 2οἼγιίς ομξ ἐΐδ αἰα7,:9 675 οὗ 

Ζλ617 φγεδε7ιέ ΖγηαείΖζογι, αγιαἴ {4 ογεομγαρε)εοζές ἀὐλΖεῖ ἐδεν, 

ας οοα-7ραγΖ7ιρ᾽ ἀγα ὄγασε 71621, γιαγ ἐαΐξέ 707 αοίζ7ιρ᾽ ἃ 7297 

γεαγιῖν φαγέ. 

Ἔκ τούτου ἀνίσταται καὶ συγκαλεῖ τοὺς Προξένου 15 

πρῶτον λοχαγούς. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξεν, ᾿Εγώ, ὦ 
3) ,ὔ » ΄ ,, “ μὰ ἄνδρες λοχαγοῖ, οὔτε καθεύδειν δύναμαι, ὥσπερ οἶμαι 

οὐδ᾽ ὑμεῖς, οὔτε κατακεῖσθαι ἔτι, ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν. 
᾿- Ν Ν ’ “ “ 53 ᾿Ξ: Ἂν ς δδυ 20 οἱ μὲν γὰρ πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ πρότερον πρὸς ἡμᾶς 16 

τὸν πόλεμον ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ ἑαυτῶν 
“ ς “ 3 3 α ΩΣ 3 ῳ ᾿ “Ὁ 

παρασκευάσασθαι, ἡμῶν δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲν ἀντεπιμελεῖται 

ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεθα. καὶ μὴν εἰ ὑφησόμεθα 11 

καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεθα, τί οἰόμεθα πείσεσθαι ; ὃς 
, “Ὰ ΄“ Ν 28. καὶ τοῦ ὁμομητρίου ἀδελφοῦ καὶ τεθνηκότος ἤδη ἀπο- 



ΧΕΔΟΡΗΟΣΝ ΘΖ ΕΟΤΖῈ ΟΕΝΕΚΑ2. πο τ 

τ κ Ν Ν ᾿ τὴν Ἷ ᾿ , οϑὸ ϑεγύ δον 
μὼν τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα ἀνεσταύρωσεν" ἡμᾶς 

ὴ Ν Ν 3 Ν ἐ 3 ξ Ἂς 
: οἷς κηδεμὼν μὲν οὐδεὶς πάρεστιν, ἐστρατεύσαμεν δὲ 

αὐτὸν ὡς δοῦλον ἀντὶ βασιλέως ποιήσοντες καὶ 
ἂν “ ᾽ Δ ἈΠ - δ᾿ 2 τοκτενοῦντες εἰ δυναίμεθα, τί ἂν οἰόμεθα παθεῖν ; ἂρ 

Σ ΕΒ ΄ι » ε ς Ὁ -ς Ν 5 ἢ 

ὑκ ἂν ἐπὶ πᾶν ἔλθοι ὡς ἡμᾶς τὰ ἔσχατα αἰκισάμενος 5 
Ἢ 9 ᾽; ’ “Ὰ ἴω 7 

πᾶσιν ἀνθρώποις φόβον παράσχοι τοῦ στρατεῦσαί ποτε 
Ὶ ΡΣ δνν 5. ὦ ᾿ πεν ΤΣ πόκον ΡΣ 

αὐτόν ; ἀλλ᾽ ὅπως τοι μὴ ἐπ ἐκείνῳ γενησόμεθα 
5 ᾿ 

πάντα ποιητέον. ἐγὼ μὲν οὖν ἔστε μὲν αἱ σπονδαὶ ἦσαν 
“ὦ. 3 ὔ ἀρ δ κι Ν 5 ,ὕ 7 Ν Ν 
 οὕποτε ἐπαυόμην ἡμᾶς μὲν οἰκτείρων, βασιλέα δὲ καὶ 
γρς Ν ». τ , ,ὕ ΓΝ ἢ" ἄντ οὺς σὺν αὐτῷ μακαρίζων, διαθεώμενος αὐτῶν ὅσην μὲν το 

χώραν καὶ οἵαν ἔχοιεν, ὡς δὲ ἄφθονα τὰ ἐπιτήδεια, ὅσους 
γα ι ἷς Ἂ ᾿: θεράποντας, ὅσα δὲ κτήνη, χρυσὸν δέ, ἐσθῆτα δέ: τὰ 

ν᾽ αὖ τῶν ΝΠ ὠτῶν. ὁπότε ἐνθυμοίμην, ὅτι τῶν μὲν 

ἃ ἰγαθῶν τούτων οὐδενὸς ἡμὴ μετείη, εἰ μὴ πριαίμεθα, 

ὅτου δ᾽ ὠνησόμεθα ἤδειν ἔτι ρῶς ἔχοντας; ἄλλως 15 
ὕχ 
δέ πως πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια ἢ ὠνουμένους ὅρκους 
ἤδη , κὸν ψψς Ἢ 3. Χ ’ 4.2 
ἤδη κατέχοντας ἡμᾶς ταῦτ᾽ οὖν ἀὐ ρει, ἐνίοτε 

Ἐ- τὸ ἃς σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἢ νῦν τὸν πόλεμον. 

ΟῚ ἐπ εὶ ϑέστοι ἐκεῖνοι ἔλυσαν τὰς σπονδάς, λελύσθαι μοι 

τὰ καὶ ἡ ἐκείνων ὕβρις καὶ ἢ ἡμετέρα ἀσάφεια. ἐν 20 

γε μέσῳ γὰρ ἤδη κεῖται ταῦτα τὰ ἀγαθὰ ἄθλα ὁπότεροι 
ἐξ 

ἐν" 
αν ιν, οἱ σὺν Ἡμῶν ὡς τὸ εἰκός, ἔσονται. οὗτοι μὲν 

ἡμῶν Ευ ῥα: Πρεύμονες ὦσιν,  ρετόι δ᾽ οἱ θεοί 

Η “ΠΡ 

Ὺ 
πνωυ 

γὰρ αὐτοὺς ἐπιωρκήκασιν᾽ ἡμεῖς δὲ πολλὰ ὁρῶντες ἀγαθυ 

 στερρῶς αὐτῶν ἀπειχόμεθα διὰ τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους" 25 
ἘΠ ι-. Ἕ Φ 5 7ὕ ἣ 55 3. ἘΝ ἄς; ΒΝ νὰ Ν Ν ὥστε ἐξεῖναί μοι δοκεῖ ἰέναι ἐπὶ τὸν ἀγῶνα πολὺ σὺν 

το μείζονι ἢ. τούτοις. ἔτι δ᾽ ἐλ πθ εν σώματα 

᾿ ἱκανώτερα τούτων καὶ ψύχη καὶ θάλπη καὶ πόνους φέρειν' 

μεν δὲ καὶ ππυχὸς σὺν τοῖς θεοῖς ΕΒ πε λος οἱ δὲ 

ἈΗ͂ καὶ τρωτοὶ καὶ θνητοὶ μᾶλλον ἡμῶν, ἢν οἱ θεοὶ 3ο 

γπερ τὸ πρόσθεν νίκην ἡμῖν διδῶσιν. ἀλλ᾽ ἴσως γὰρ 



26 ΑΜΝΑΒΑ 75, 111. ἷ. 24--38. 

Ἁ ΄. ν “ “ ἕ ὲ 

καὶ ἄλλοι ταὐτὰ ἐνθυμοῦνται, πρὸς τῶν θεῶν μὴ ἀναμέ- 

νωμεν ἄλλους ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐλθεῖν παρακαλοῦντας ἐπὶ τὰ 

κάλλιστα ἔργα, ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἄρξωμεν τοῦ ἐξορμῆσαι καὶ 

τοὺς ἄλλους ἐπὶ τὴν ἀρετήν; φάνητε τῶν λοχαγῶν ἄ- 

5ριστοι καὶ τῶν στρατηγῶν ἀξιοστρατηγότεροι. κἀγὼ δέ, 55 
}] Ν ς “ 524 17 5 “ διε νον “ ο ὩΣ. [ εἰ μὲν ὑμεῖς ἐθέλετε ἐξορμᾶν ἐπὶ ταῦτα, ἕπεσθαι ὑμῖν. 

᾽ὔ ᾿] 3 ε “Ἂ 3 3 ’ ε “Ὁ ᾿ 3 

βούλομαι, εἰ ὃ ὑμεῖς τάττετ΄ αὐτόν με ἡγεῖσθαι, οὐδὲν 

προφασίζομαι τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ καὶ ἀκμάζειν ἡγοῦμαι 
ἐρύκειν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ τὰ κακά. 

με α2οζιωοΤρζαξς 7γαζίογοοῖν αὐἰσέδες σηεὦ7ρ412552071, ὄμεζ ὅς 

σἰγαΐρηζξευαν ταδλίογοα, ἀγα ἐΐλε γερο τυὐΐΐᾷ ογι6 αερογαῖ 

δ247)277107: {6 οὔῇεογς ο7 οἵλθγ ἐἶυζδίο,ις, ἐπαΐξ ζλ6γ γεᾶν ἤδα 
Χεροῤλοις εἤδογῆ7ιρ᾽ πὐογαῖς αἶδο. 

ιο ὋὉ μὲν ταῦτ᾽ ἔλεξεν, οἱ δὲ λοχαγοὶ ἀκούσαντες ἡγεῖ- 36 

σθαι ἐκέλευον πάντες, πλὴν ᾿Απολλωνίδης τις ἦν βοιω- ᾿ 

τιάζων τῇ φωνῇ" οὗτος δ᾽ εἶπεν ὅτι φλυαροίη ὅστις 

λέγοι ἄλλως πως σωτηρίας ἂν τυχεῖν ἢ βασιλέα πείσας, 
εἰ δύναιτο, καὶ ἅμα ἤρχετο λέγειν τὰς ἀπορίας. ὃ μέντοι 51 

τ5 Ξενοφῶν μεταξὺ ὑπολαβὼν ἔλεξεν ὧδε. .Ὦ θαυμασιώ-. 

τατε ἄνθρωπε, σύγε οὐδὲ ὁρῶν γιγνώσκεις οὐδὲ ἀκούων 

μέμνησαι. ἐν ταὐτῷ γε μέντοι ἦσθα τούτοις ὅτε γκὰ 

βιλευς, ἐπεὶ Κῦρος ἀπέθανε, καταφρονήσας ἐπὶ τούτῳ 

πέμπων ἐκέλευε παραδιδόναι τὰ ὅπλα. ἐπεὶ δὲ μεῖς 28᾽ ᾿ 

20 οὐ ες γόον νι ἀλλ᾽ ἐξοπλισάμενοι ἐλθόντες παρ ΘΝ ΟΕ 

σαμεν αὐτῷ, τί οὐκ ἐποίησε πρέσβεις πέμπων καὶ σπονδὰς 

αἰτῶν καὶ παρέχων τὰ ἐπιτήδεια, ἔστε σπονδῶν ἔτυχεν ἢ’) 
ἐπεὶ δ᾽ αὖ οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, ὥσπερ δὴ σὺ 89 
κελεύεις, εἰς λόγους αὐτοῖς ἄνευ ὅπλων ἦλθον πιστεύ- 

25᾽:ἁ σαντες ταῖς σπονδαῖς, οὐ νῦν ἐκεῖνοι παιόμενοι, κεντού- 

μενοι, ὑβριζόμενοι οὐδὲ ἀποθανεῖν οἱ τλήμονες δύνανται, 



ΧΕΛΝΟΡΕΩΙ,ΟΝ ΕΖ 5075} ΟσΟΕΝΕΚΑ12. 27 

ΝΥ ΟΥΓΉ ὅσ᾿ ΤΑ 7, ει Ν ἢ ΩΝ ν 
καὶ μάλ᾽ οἶμαι ἐρῶντες τούτου ; ἃ σὺ πάντα εἰδὼς τοὺς 

" “-  Ω 

μὲν ἀμύνεσθαι κελεύοντας. φλυαρεῖν φῇς, πείθειν δὲ 
ἥ ’ ᾿ς Ψ 8... Υψ«ὝἬ "} “ Ν Ν 

πάλιν κελεύεις ἰόντας ; ἐμοί, ὦ ἄνδρες, δοκεῖ τὸν ἂν- 

θρωπον τοῦτον μήτε προσίεσθαι εἰς ταὐτὸν ἡμῖν αὐτοῖς 

τοιούτῳ χρῆσθαι. οὗτος γὰρ καὶ τὴν πατρίδα καται- 

᾿ς σχύνει καὶ πᾶσαν τὴν “Ἑλλάδα, ὅτι “ἕλλην ὧν τοιοῦτός 

81 ἐστιν. ἐντεῦθεν ὑπολαβὼν ᾿Αγασίας Στυμφάλιος εἶπεν, 
ν: 3 Ν ΄, " Ἂ , , 5. Ν ᾿ 

Αλλὰ τούτῳ γε οὔτε τῆς Βοιωτίας προσήκει οὐδὲν οὔτε 

τῆς Ἑλλάδος παντάπασιν, ἐπεὶ ἐγὼ αὐτὸν εἶδον ὥσπερ 
νν Ψ' ΥΣ 88 Λυδὸν ἀμφότερα τὰ ὦτα τετρυπημένον. καὶ εἶχεν οὕτως. 

ἐὺ νυ τοῦτον μὲν οὖν ἀπήλασαν" οἱ δὲ ἄλλοι παρὰ τὰς τάξεις 

ἰόντες ὅπου μὲν στρατηγὸς σῶς εἴη τὸν στρατηγὸν παρε- 
ν᾿ ΨΟΥ. Ι ΘΗΝ, Ν » Ἀκυν κα ἤ Ψ ϑ δος ΗΝ κάλουν, ὁπόθεν δὲ οἴχοιτο τὸν ὑποστράτηγον, ὅπου δ᾽ αὖ 

Ν “ » Ν , 

λοχαγὸς σῶς εἴη τὸν λοχαγόν. 

ὦ ΡΝ, να 

70 ἐλὴς ἰα7,067 σογηῤαηιν δ σἤοτυς ἐλαΐ οκ ἐδθηι {1476 γε5ΐ5 ἃ 

Φγέαΐ γε ο)οὀίζήν ἔο σας ἔλε δοϊωζθ7γς, αὐῦο αν 710726 
ὁτεζ ἐζεηε ζο ἰοοξ ἔο, αραῖ τυΐο «τυ ὧς δοία ογ 25 εαγέοφαϊ 

αεεο7 6Ἷ1271.0᾽ α5 {ἦεν “ηα {1417 ἰφααό7γς σογιῤογέ ἐΠεγηιδοῖνες. 

3 “ “ 
838 Επεὶ δὲ πάντες συνῆλθον, εἰς τὸ πρόσθεν τῶν ὅπλων 

, ἐκαθέζοντο" καὶ ἐγένοντο οἱ συνελθόντες στρατηγοὶ καὶ 

ἀφελομένους τε τὴν λοχαγίαν σκεύη ἀναθέντας ὡς 5 

115 

λοχαγοὶ ἀμφὶ τοὺς ἑκατόν. ὅτε δὲ ταῦτα ἦν σχεδὸν. 
“ “ “- 

84 μέσαι ἦσαν νύκτες. ἐνταῦθα “Ἱερώνυμος ᾿Ηλεῖος πρεσ- 

᾿ς βύτατος ὧν τῶν ΠΙοξένου λοχαγῶν ἤρχετο λέγειν ὧδε. 
« - ὯΝ ὃν ΝΝ Ν Ἂν δ νν Ν , Ἡμῖν, ὦ ἄνδρες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, ὁρῶσι τὰ παρόντα 

ἔδοξε καὶ αὐτοῖς συνελθεῖν καὶ ὑμᾶς παρακαλέσαι, ὅπως 

βουλευσαίμεθα εἴ τι δυναίμεθα ἀγαθόν. λέξον δ᾽, ἔφη, 
π΄ 5 μὰ ΝΣ ΠΡ κ Ν μν γεἰ ἘΣ ἢ ΄ 85 καὶ σύ, ὦ Ξενοφῶν, ἅπερ καὶ πρὸς ἡμᾶς. ἐκ τούτου 

“ “- “- λέγει τάδε Ξενοφῶν. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δὴ πάντες ἐπι- 

᾿ς στάἀμεθα ὅτι βασιλεὺς καὶ Τισσαφέρνης οὺς μὲν ἐδυνήθησαν 

20 

25 



4: 4. ΜΑ484.575, 111. 1. 35--46. 

7 σι - “ συνειλήφασιν ἡμῶν, τοῖς δ᾽ ἄλλοις δῆλον ὅτι ἐπιβουλεύ- 
ουσιν, ὡς ἢν δύνωνται ἀπολέσωσιν. ἡμῖν δέ γε οἶμαι 
πάντα ποιητέα ὡς μήποτε ἐπὶ τοῖς βαρβάροις γενώμεθα, 
5 Ἁ ΄οὸ ΄-“ ἴα Ἂν ἀλλὰ μᾶλλον ἐκεῖνοι ἐφ᾽ ἡμῖν. εὖ τοίνυν ἐπίστασθε ὅτι 886. 
ς “ “ Μ “ δι ᾿ ’ Ξ δὕμεις τοσοῦτοι ὃντες ὅσοι νὺν συνεληλύθατε μέγιστον 
ἡ . ΄“-“ ὌΝ 

ἔχετε καιρόν. οἱ γὰρ στρατιῶται οὗτοι πάντες πρὸς 
ς [οὐ 7 ἣῸΟ Ν ς “ ς ΄“ 5" “ ὑμᾶς βλέπουσι, κἂν μὲν ὑμᾶς ὁρῶσιν ἀθυμοῦντας, πάντες 

Ν Ν μὴ ἶ “ 

κακοὶ ἔσονται, ἣν δὲ ὑμεῖς αὐτοί τε παρασκευαζόμενοι 
ἘΣ τι δος Ν ,ὔ ᾿ Ν ᾿ 

φανεροὶ ἣτε ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἄλλους παρα- 

το καλῆτε, εὖ ἴστε ὅτι ἕψονται ὑμῖν καὶ πειράσονται 
μιμεῖσθαι. ἴσως δέ τοι καὶ δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶς διαφέρειν 37 

τι τούτων. ὑμεῖς γάρ ἐστε στρατηγοί, ὑμεῖς ταξίαρχοι 
3 “ Ν καὶ λοχαγοί" καὶ ὅτε εἰρήνη ἦν ὑμεῖς καὶ χρήμασι καὶ 

τιμαῖς τούτων ἐπλεονεκτεῖτε᾽ καὶ νῦν τοίνυν ἐπεὶ πόλεμός 
» 5 “ ψο κδ΄δ 2 Ν ») 7, “ “ 

τι ἐστιν ἀξιοῦν δεῖ ὑμᾶς αὐτοὺς ἀμείνους τε τοῦ πλήθους 
3 . ͵7 ᾽ ᾿ -»" “ “ εἰναι καὶ προβουλεύειν τούτων καὶ προπονεῖν, ἣν που δέῃ. 

4 Ὸ7 ἐλ6 φο»»722071 σαγοέν ἔλεγεγογέ, τυλζεῖ και ὧδ γοτγιαῖ ογῖν 271 

(2 ΟΖ ζ716 ἀγα ογαογεαί σοτγαρ, ἤδ σεέσρεσίς ἐλαΐ Ζἦεν ὁζθεΐ 

716: ρεγογαίδ αγιαἴ εαῤΖαζη5 2721 ῥέίαεε οὔ ἐΐοδε τὐἦο ἤααῖ Φ66722 

δία, ἀγα ἐ6γ δα 7167. στεϑρηγηογε {6 σοἰαθ7γ5 ἐοροίλ67, ἀραὶ 

θη εοτζαρε ζ6792. 

Καὶ νῦν πρῶτον μὲν οἶμαι ἂν ὑμᾶς μέγα ὠφελῆσαι τὸ 58 

στράτευμα, εἰ ἐπιμεληθείητε ὅπως ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων 

ὡς τάχιστα στρατηγοὶ καὶ' λοχαγοὶ ἀντικατασταθῶσιν. 

20. ἄνευ γὰρ ἀρχόντων οὐδὲν ἂν οὔτε καλὸν οὔτε ἀγαθὸν 

γένοιτο ὧς μὲν συνελόντι εἰπεῖν οὐδαμοῦ, ἐν δὲ δὴ τοῖς 

πολεμικοῖς παντάπασιν. ἡ μὲν γὰρ εὐταξία σώζειν δοκεῖ, 

ἡ δὲ ἀταξία πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν. ἐπειδὰν δὲ κατα- 59 

στήσησθε τοὺς ἄρχοντας ὅσους δεῖ, ἢν καὶ τοὺς ἄλλους 

25. στρατιώτας συλλέγητε καὶ παραθαρρύνητε, οἶμαι ἂν ὑμᾶς 

ΜἋ 
. 

Ἵ 
. 

«ἴα 

-ν ος  ΨΟΑΆ 
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πάνυ ἐν καιρῷ ποιῆσαι. νῦν γὰρ ἴσως καὶ ὑμεῖς αἰσθά- 

γεσθε ὡς ἀθύμως μὲν ἦλθον ἐπὶ τὰ ὅπλα, ἀθύμως δὲ 

πρὸς τὰς φυλακάς" ὥστε οὕτω γ᾽ ἐχόντων οὐκ οἶδα ὅ,τι 

ἄν τις ΒΡ ίσαιτο αὐτοῖς εἴτε νυκτὸς δέοι εἴτε καὶ ἡμέρα. 

» δέ τις αὐτῶν τρέψῃ τὰς γνώμας, ὡς μὴ τοῦτο μόνον 5 

ἀννοῶνται τί πείσονται ἀλλὰ καὶ τί ποιήσουσι, πολὺ 

ἷ Βύτεροι ἔσονται. ἐπίστασθε γὰρ δὴ ὅτι οὔτε πλῆθός 

ΜῊΝ οὔτε ἐσχὺς ἡ ἐν τῷ πολέμῳ τὰς νίκας ἀν ἢ ἀλλ᾽ 

᾿ ὁπότεροι ἂν σὺν τοῖς θεοῖς ταῖς δεν» ἘΝ ΕΜ ΕἸ ΠΑΝ 

ἴωσιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, τούτους ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ το 

ι8. ἀντίοι οὐ δέχονται. ἐπε μῆμαι δ᾽ ἔγωγε, ὦ ἄνδρες, καὶ 

τοῦτο ὅτι ὁπόσοι μὲν μαστεύουσι ζῆν ἐκ παντὸς τρόπου ἐν 

᾿ τοῖς πολεμικοῖς, οὗτοι μὲν κακῶς τε καὶ αἰσχρῶς ὡς ἐπὶ 

τὸ πολὺ ἀποθνήσκουσιν, ὁπόσοι δὲ τὸν μὲν θάνατον 

 ἐγνώκασι πᾶσι κοινὸν εἶναι καὶ ἀναγκαῖον ἀνθρώποις, τῇ 

κω ᾿ περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἀποθνήσκειν ἀγωνίζονται, τούτους ὀρ 

μᾶλλόν πως εἰς τὸ γῆρας τ  οπβεοιν καὶ ἕως ἂν ὮΝ 

-- 
4 

2 
᾿ 4 ζῶσιν εὐδαιμονέστερον διάγοντας. ἃ καὶ ἡμᾶς δεῖ νῦν 

καταμαθόντας, ἐν τοιούτῳ γὰρ καιρῷ ἐσμεν, αὐτούς τε »". 

ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλεῖν. 20 

7.2: τημρσρορίζοῦι ζοζϑιρ᾽ ργφαξίν φοτγιγεογαραῖ ὅν Οἤοϊγέσοῤἧμ, 

͵  σογογαΐ 97) ἐἦ6 5.2αγέα φογ 7 6712, 6 716τν σϑ767γαῖϊδ 76 

οἰδεΐφα, 977 τυλοηε ΧιοηοῤἧἼοῦ ἐς σἤοδό7: 0716 72: 256 έαεε οἤ 

,]γο 7,245. 

ΜΕ 
τ᾿ ᾽ 

“Ἔ 

Ὁ μὲν ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. μετὰ δὲ τοῦτον εἶπε 

᾿ Χειρίσοφος ᾿Αλλὰ "νίαθεν μέν, ὦ Ξενοφῶν, τοσοῦτον 

᾿ μόνον σε ἐγίγνωσκον ὅσον ἤκουον ἐπε τβοῖνὉ εἶναι, νῦν δὲ 

τ; ἐπαινῷ σε ἐφ᾽ οἷς λέγεις τε καὶ πράττεις καὶ βουλοί- 

᾿ ἂν ὅτι πλείστους εἶναι τοιούτους" κοινὸν γὰρ ἂν εἴη 25 
᾿ἰ αδόν». καὶ νῦν, ἔφη, μὴ μέλλωμεν, ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ 



30 ΑΛΝΑ484.51.5, 111. 1. 46--ἰ], 8. 

ιν 2 “ "Ὶ Ν “ “ “ Ν ᾿Ν ἑλόμενοι ἥκετε εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπέδου καὶ τοὺς 
αἱρεθέντας ἄγετε" ἔπειτ᾽ ἐκεῖ συγκαλοῦμεν τοὺς ἄλλους ς΄ 
στρατιώτας. παρέστω δ᾽ ἡμῖν, ἔφη, καὶ Τολμίδης ὁ 

5 κῆρυξ. καὶ ἅμα ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνέστη, ὡς μὴ μέλλοιτο 41 

ἀλλὰ περαίνοιτο τὰ δέοντα. ἐκ τούτου ἡρέθησαν ἄρχον. ὦ 
ι ἢ 

τες ἀντὶ μὲν Κλεάρχου Τιμασίων Δαρδανεύς, ἀντὶ δὲ 
Σωκράτους Ξανθικλῆς ᾿Αχαιός, ἀντὶ δὲ ᾿Αγίου Κλεάνωρ 
᾿Αρκάς, ἀντὶ δὲ Μένωνος Φιλήσιος ᾿Αχαιός, ἀντὶ δὲ 

το Προξένου Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος. 

ἱ 
ΟΠ ΑΨ ΤΙΝ ᾿ 

Ἷ 
᾿' 

. “4:2 “ἀαγόγεαξ, ρμἐαγας ζαῦυζγιρ ὦδε7: σφ, ἐδ γεδέ οΥ ἐἦέε δοίαῖ67 5 

᾿ 4γ6 εαἰθαῖ ἐορείλεγ, ἀρ αὐαγεέδοοα ὁν (λεοίγίδοῤηης αὐ 
Οεᾳ7107. 

᾿ Χ ᾿ ᾿Επεὶ δὲ ἥρηντο, ἡμέρα τε σχεδὸν ὑπέφαινε καὶ εἰς τὸ 1 
“ “ δι, δ Ἄν," ἢ 3 “- ͵ 4, 

μέσον ἧκον οἱ ἄρχοντες, καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς πῤῥοφυλακὰς 

καταστήσαντας συγκαλεῖν τοὺς στρατιώτας. ἐπεὶ δὲ καὶ 
ε 3 “ ΄᾿ ᾿ς ΚῪΡ “ ἃς 

οἱ ἄλλοι στρατιῶται συνῆλθον, ἀνέστη πρῶτος μὲν 
᾿ χὰ “ ὲ ι5 Χειρίσοφος ὁ Λακεδαιμόνιος καὶ ἔλεξεν ὧδε. ἴΑνδρες 3 

στρατιῶται, χαλεπὰ μὲν τὰ παρόντα, ὅπότε ἀνδρῶν 

στρατηγῶν τοιούτων στερόμεθα καὶ λοχαγῶν καὶ στρατι- 

ωὠτῶν, πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ οἱ ἀμφὶ ᾿Αριαῖον οἱ πρόσθεν 
᾽ὔ Ν -" ς δος Τὴν νὰ Ν δὲ. ΄“΄ἽἝἽ,. 

σύμμαχοι ὄντες προδεδώκασιν ἡμᾶς" ὅμως δὲ δεῖ ἐκ τῶν 8 

20. παρόντων ἄνδρας ἀγαθοὺς τελέθειν καὶ μὴ ὑφίεσθαι, 

ἀλλὰ πειρᾶσθαι ὅπως ἢν μὲν δυνώμεθα καλῶς νικῶντες 

σωζώμεθα" εἰ δὲ μή, ἀλλὰ καλῶς γε ἀποθνήσκωμεν, 
΄ι ὰν 

ὑποχείριοι δὲ μηδέποτε γενώμεθα ζῶντες τοῖς πολεμίοις. 



ψ- 

δε. 

Αθεοὶ ποιήσειαν. ἐπὶ τούτῳ Κλεάνωρ ὁ ᾿᾽Ορχομένιος ἀνέστη 

ΑΔ. 255 ΤῸ ΤῊ 502218}5. 21 

4 Ν ἂν ἐδ’. ἢ γι “ θ - ΐ Ἂ, “ θ Ν ς 
οιμαι γὰρ Ψ μας Τοιαῦτα παῦσειν 0 α Τους εχ βους οι 

καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾿Αλλ᾽ ὁρᾶτε μέμ, ὦ ἄνδρες, τὴν βασι- 

λέως ἐπιορκίαν καὶ ἀσέβειαν, ὁρᾶτε δὲ τὴν Τισσαφέρνους 
ϑ Ὁ “ ς Ἁ 

ἀπιστίαν, ὅστις λέγων ὡς γείτων τε εἴη τῆς Ελλάδος καὶ 5 

περὶ πλείστου ἂν ποιήσαιτο σῶσαι ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τούτοις 
ΒΒ Ἢ ΝΞ. Ὁ δ, “Ὁ Ἄν ΟΥ Ν 7, : ὙΕΔΟ ὙῸ ΑΝ. 4 

αὐτὸς ὀμόσας ἡμῖν, αὐτὸς δεξιὰς δούς, αὐτὸς ἐξαπατήσας 

συνέλαβε τοὺς στρατηγούς, καὶ οὐδὲ Δία ξένιον ἠδέσθη, 
5 ἧς  ι. ἕ ’; ρ᾿ “ 7ὔ 

ἀλλὰ Κλεάρχῳ καὶ ὁμοτράπεζος γενόμενος αὐτοῖς τούτοις 

5 ἐξαπατήσας τοὺς ἄνδρας ἀπολώλεκεν. ᾿Αριαῖος δέ, ὃν το 

ἡμεῖς ἠθέλομεν βασιλέα καθιστάναι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ 

ἐλάβομεν πιστὰ μὴ προδώσειν ἀλλήλους, καὶ οὗτος οὔτε 
Ἂι Ν ᾽ὔ Ὑ “Ἂ : .» Ρ] ’ὔ 

τοὺς θεοὺς δείσας οὔτε Κῦρον τεθνηκότα αἰδεσθείς, 
’ ΐ ἰδ, ἃ 7 “ “ Χ Ν 

τιμώμενος μάλιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος νῦν πρὸς τοὺς 
5 Ψ 5 ,’ ᾿᾿ Χ « Ὁ Ν ᾽ὔ γ 4 ΄“ 

ἐκείνου ἐχθίστους ἀποστὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου φίλους κακῶς τ 

6 ποιεῖν πειρᾶται. ἀλλὰ τούτους μὲν οἱ θεοὶ ἀποτίσαιντο" 
Με ν ε Ν “ “ δ , 3 “ Υ ς Ἀ 

ἡμᾶς δὲ δεῖ ταῦτα ὁρῶντας μήποτε ἐξαπατηθῆναι ἔτι ὑπὸ 
͵ ᾿ Ν, ἐν ε Ων , ἱ “ τούτων, ἀλλὰ μαχομένους ὡς ἂν δυνώμεθα κράτιστα 'τοῦτο 

ὅ,τι ἂν δοκῇ τοῖς θεοῖς πάσχειν. 

7 676 α 7747 Χιεγοξἤοῦι 671707 οΖ71ρ᾽ ζ}.427 αγρΊε)16711 97 214 “(47:06 7 

97 ἐγιιδίζγο 216 ἢ εγοζαγι5, αγωῖ {4 «υἱδαζογι 97 α ὄγαψε γ6- 

525 ,α766, 25 2γι{6γγηῤέεαϊ ὃν 14 5, εεξΖ7.0 977 α ἤέεαγζέεζ. 7725 

25 αἴδοηιδαῖ αὶ φοοθαῖ Ο7)2671, αγ41 α ψοῖν 25 »ιακσς ἐο {4 σοά ζ71:. 
ἦοξε οἵ 215 “εἰἼργεοιζ. 

1 ἊἜκ τούτου Ξενοφῶν ἀνίσταται ἐσταλμένος ἐπὶ πόλε- 2ο 

μον ὡς ἐδύνατο κάλλιστα, νομίζων, εἴτε νίκην διδοῖεν οἱ 

θεοί, τὸν κάλλιστον κόσμον τῷ νικᾶν πρέπειν, εἴτε, 
τελευτᾶν δέοι, ὀρθῶς ἔχειν τῶν καλλίστων ἑαυτὸν ἀξιώ- 

σαντα ἐν τούτοις τῆς τελευτῆς τυγχάνειν" τοῦ λόγου δὲ 

8 ἤρχετο ὧδε. Τὴν μὲν τῶν βαρβάρων ἐπιορκίαν τε καὶ 28 
.Ὗ 



22 ΑΔΝΑ4845175, 111. 11. 8--16. 

5 7 “ Ν : -“ 

ἀπιστίαν λέγει μὲν Κλεάνωρ, ἐπίστασθε δὲ καὶ ὑμεῖς 
4 }] Ν Ὧι ΩΝ οἴμαι. εἰ μὲν οὖν βουλόμεθα πάλιν αὐτοῖς διὰ φιλίας 

5.) 5 ς “ Ν 5 ’ ν ςο δὲ Ἂ, 

ἱέναι, ἀνάγκη ἡμᾶς πολλὴν ἀθυμίαν ἔχειν, ὁρῶντας καὶ 
μι ᾽ ἃ “ 

τοὺς στρατηγούς, οἷ διὰ πίστεως αὐτοῖς ἑαυτοὺς ἐνεχείρι- 

5 σαν, οἷα πεπόνθασιν εἰ μέντοι διανοούμεθα σὺν τοῖς 
“ Ὄ 7 “- ἴω 

ὅπλοις ὧν τε πεποιήκασι δίκην ἐπιθεῖναι αὐτοῖς καὶ τὸ 
Ν - “Ὁ [Α] 

λοιπὸν διὰ παντὸς πολέμου αὐτοῖς ἰέναι, σὺν τοῖς θεοῖς 
“- Ἁ “ 

πολλαὶ ἡμῖν καὶ καλαὶ ἐλπίδες εἰσὶ σωτηρίας. τοῦτο δὲ 9 
“ “Ὰ ; “ λέγοντος αὐτοῦ πτάρνυταί τις᾽ ἀκούσαντες δ᾽ οἱ στρατιῶ- 

, Γύτς ἣν ῖΙοται πάντες μιᾷ ὁρμῇ προσεκύνησαν τὸν θεόν, καὶ ὃ 
»: ἴον 3 “- Φ ς » Ν ,. ,ὔ 
Ξενοφῶν εἶπε, Δοκεῖ μοι, ὦ ἄνδρες, ἐπεὶ περὶ σωτηρίας. 
δ τὰς ,ὔ 5 Ἀ “ Ν “ “ ες ἀ 
ἡμῶν λεγόντων οἰωνὸς τοῦ Διὸς τοῦ σωτῆρος ἐφάνη, 

" “ “ 7 ,ὕ 7ὔ “ Ν ᾿Η͂Ν ὲ εὔξασθαι τῷ θεῷ τούτῳ θύσειν σωτήρια ὅπου ἂν πρῶτον 

εἰς φιλίαν χώραν ἀφικώμεθα, συνεπεύξασθαι δὲ καὶ τοῖς 
" ἴα 4 Ν Γ ΔΝ “-“ ΡΕ] 

τ5 ἄλλοις θεοῖς θύσειν κατὰ δύναμιν. καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτ, 

ἔφη, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. καὶ ἀνέτειναν ἅπαντες. ἐκ 
τούτου ηὔξαντο καὶ ἐπαιάνισαν. 

οϑιηρεζγιρ, 16 ροός ο71 ἕο δσἤοτν ἐλ4 ζοῤεεζγοος 97) Ζλ627 ξαδὲ 

ὧγ γοαδογὶ 97 ἐλ ἐηιῤέοίν 97) ἐλεῖγ φγιθηεζδα, αγιαἴ Ζἤ2γ ϑτοῦὲ 

2γουεαῖ δηέεσεςς ἀσαΐγ5έ ἐλεη1, αγιαἶ γ47,2716ς ἦξ5 ἤδα7675 97 

ἦε σίογίοτς ἐχζίοζίς 97) ἐλ627 αγιοοδίογε αραζηδέ ἐδ 547726 

εοευαγαζν αρ'Ρ7655075. 

Ἐπεὶ δὲ τὰ τῶν θεῶν καλῶς εἶχεν, ἤρχετο πάλιν ὧδε. 
Ἐτύγχανον λέγων ὅτι πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες ἡμῖν 10 

20 εἶεν σωτηρίας. πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς μὲν ἐμπεδοῦμεν 

τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους, οἱ δὲ πολέμιοι ἐπιωρκήκασί τε 

καὶ τὰς σπονδὰς παρὰ τοὺς ὅρκους λελύκασιν. οὕτω δ᾽ 

ἐχόντων εἰκὸς τοῖς μὲν πολεμίοις ἐναντίους εἶναι τοὺς 

θεούς, ἡμῖν δὲ συμμάχους, οἵπερ ἱκανοί εἶσι καὶ τοὺς 

28. μεγάλους ταχὺ μικροὺς ποιεῖν καὶ τοὺς μικοοὺς κἂν ἐν 

" τυ τοὶ 
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ξ.- φ' ς “ ΐ ν 

εινοῖς ὦσι σώζειν εὐπετῶς, ὅταν βούλωνται. ἔπειτα δὲ 
ΩΝ ᾿ 3. ᾿ “ .ἊᾺ 7 , 

ναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων 
οῳ ͵ὕ “ ε ΟῚ “ Δ» ͵ ων 

ἰψδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἷναι 
"ἢ 
οἶα ἢ Ἂν Ἂ - ΟΥ 5 “ δον Ὁ , 

Ὄνταί τε σὺν τοῖς θεοῖς καὶ ἐκ πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί. 
ΝᾺ 9 Ν Ν “ Ν “ Ν Ψ - - 
ἐλθόντων μὲν γὰρ [Περσῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς παμπληθεῖ 
Δ,. « 5 7 Ν ᾽ ͵ «ε “ » ᾿ 

τόλῳ ὡς ἀφανιούντων τὰς Αθῆνας, ὑποστῆναι αὑτοὶ 
- 

. ! . Ψ΄Ἁὦ 4 Φ. 2 Ψ Ν 8: Δὲ ᾿Αθηναῖοι τολμήσαντες ἐνίκησαν αὐτούς. καὶ εὐξάμενοι 
μ-- 

͵ 

ἢ ᾿Αρτέμιδι ὁπόσους κατακάνοιεν τῶν πρλήμων τοσαύτας 

Χι χίρας καταθύσειν τῇ θεῷ, ἐπεὶ οὐκ εἶχον ἱκανὰς Εἰ πεῖε, 

ὼ δοξεν αὐτοῖς κατ᾽ ἐνιαυτὸν πεντακοσίας θύειν, καὶ ἔτι 

ΟΥΥΝΩΝ τὼ ἦλθεν ἐπὶ τὴν Ελλάδα, καὶ τότε 

Ἂ νίκων οἱ πο τρροι πρόγονοι τοὺς τούτων Ἰρογάνοὺς καὶ 

κι α' ὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὧν ἔστι ψ τεκμήρια ὁρᾶν 

ὗ ποι, μέγιστον δὲ μνημεῖον ἣ ἐλευθερία τῶν 

; γθρωπον δεσπότην ἀλλὰ τοὺς θεοὺς πε ον ον τοιού- 

μέν ἐστε [τυ γόνων: οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐρᾷ ὡς 

ες καταισχύνετε αὐτούς. ἀλλ᾽ οὔπω πολλαὶ ἡμέραι 

ἀφ οὗ ἀντιταξάμενοι τούτοις τοῖς ἐκείνων ἐκγόνοις πολ- 

ἐπλασίους ὑμῶν ἐνικᾶτε σὺν τοῖς θεοῖς. καὶ τότε μὲν 

Ε , ξερὶ ἡ Κύρου προ μαοας ἄνδρες ἦτε ἀγαθοί: νῦν δ᾽ 

κόι Εἰ περὶ τῆς Βτἐρας σωτηρίας ὃ ον ἐστι πολὺ 

ἍΝ ὑμᾶς προσήκει καὶ ἀμείνονας καὶ προθυμοτέρους 

᾿ ἀποθύουσιν. ἔπειτα ὅτε Ξέρξην νυστερον ΠΡ ἠδ τὴν ̓ 

λεων» ἐν αἷς ὑμεῖς ἐκεμεῦθε καὶ ἐτράφητε" οὐδένα γὰρ. 

ἷ᾿ [9 

2 



44 ΑΛΝΑ84.15, 111. 11. 1τ6--2. 

ΜΝον,, ἀριοευΐγιρ ἐλ 617 ὁριοηηγ δοίΐ6 7 ας ἔλεον ὧο πότ, μι6δα ἔλεν 
ἐγοιεόίε ἐλεηιδοίνος κογιοϑγ,ηο ἠαεξ 977 εασαΐγν ΟΥ 97 270- 

ψέρίογις, {06 ἐφιῤαςεαδιϊέίν ο7 γένογς, οὗ οἵθγ ἴζξε 4)- 

εἰφἐϊϊε5, «ὐὐζεΐ οἰζλθγ ἐΐεν σαὶ 514774014711, Ο7 ,αζἠζγιρ᾽, δαϑὲ 

γερίαϊ7ηι ας ἃ ἔλογηι 7721 {16 οἱθς ὁ} δε 1 γδζαι, ἐξα ἐδ 

“γοϊζαρς ἀγα οδόγς. 
᾿ ἱ 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ θαρραλεωτέρους νῦν πρέπει εἶναι πρὸς 18 

τοὺς πολεμίους. τότε μὲν γὰρ ἄπειροι ὄντες αὐτῶν τό 

πλῆθος ἄμετρον ὁρῶντες, ὅμως ἐτολμήσατε σὺν τῷ πατρίῳ 

φρονήματι ἰέναι εἰς αὐτούς" νῦν δὲ ὁπότε καὶ πεῖραν ἤδη 

5 ἔχετε αὐτῶν ὅτι οὐ θέλουσι καὶ πολλαπλάσιοι ὄντες μὴ 
δεχέσθαν ἢ ὑμᾶς, τί ἔτι ὑμῖν προσήκει τούτους φοβεῖσθαι ; 

μηδὲ μέντοι τοῦτο μεῖον δόξητε ἔχειν ὅτι οἱ ᾿Αριαίου 1 

πρόσθεν σὺν ἡμῖν ταττόμενοι νῦν ἀφεστήκασιν. ἔτι γὰρ 

οὗτοι κακίονές εἰσι τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν ἡττημένων" ἔφυγον γοῦν 

ιο [πρὸς] ἐκείνους καταλιπόντες ἡμᾶς. τοὺς δ᾽ ἐθέλοντας 

φυγῆς ἄρχειν πολὺ κρεῖττον σὺν τοῖς πολεμίοις ταττο΄ 

μένους ἢ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τάξει ὁρᾶν. εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ 18 

ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς, τοῖς δὲ πολεμίοις πολλοὶ : 

πάρεισιν, ἐνθυμήθητε ὅτι οἱ μύριοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο ἢ 

15 μύριοί εἰσιν ἄνθρωποι" ὑπὸ μὲν γὰρ ἵππου ἐν μάχη οὐδεὶς 

πώποτε οὔτε δηχθεὶς οὔτε λακτισθεὶς ἀπέθανεν, οἱ δὲ 

᾿ 

ἄδημεν εἰσὶν οἱ ποιοῦντες ὅ,τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις ἀξ κοίψνν: 

οὐκοῦν τῶν ἱππέων πολὺ ἡμεῖς ἐπ᾽ ἀσφαλέῦθαεα ὀχή- 19. 

ὝΠΟΠΤΟΣ ἐσμεν" οἱ μὲν γὰρ ΕΝ ἵππων κρέμανε!α ΦΟΡΉΒΟΝΡΝ 

20 οὐχ ἡμᾶς μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ καταπεσεῖν" ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ γῆς 

βεβηκότες πολὺ μὲν ἰσχυρότερον παίσομεν, ἣν τις προσίῃ, 
πολὺ δὲ μᾶλλον ὅτου ἂν βουλώμεθα τευξόμεθα. ἑνὶ δὲ 
μόνῳ προέχουσιν οἱ ἱππεῖς [ἡμᾶς] φεύγειν αὐτοῖς ἀσφα- 

λέστερόν ἐστιν ἢ ἡμῖν. εἰ δὲ δὴ τὰς μὲν μάχας θαρρεῖτε, 80 

28 ὅτι δὲ οὐκέτι ἡμῖν Τισσαφέρνης ἡγήσεται οὐδὲ βασιλεὺς 

 υ ὙΠ ΎΥ Μη 

μι Ἄμ»Ἂ, φρικτὴ 



ἈΟΟΚΧΈΝΝ ΤῸ 7272. ΘΟ Σ ΣΧ. 335. 

γορὰν παρέξει, τοῦτο ἄχθεσθε, σκέψασθε πότερον κρεῖτ- 
"» Τισσαφέρνην ἡγεμόνα ἔχειν, ὃς ἐπιβουλεύων ἡμῖν 
ἱνερός ἐστιν, ἢ οὺς ἂν ἡμεῖς ἄνδρας λαβόντες ἡγεῖσθαι 

ἤωμεν, οἱ εἴσονται ὅτι ἤν τι περὶ ἡμᾶς ἁμαρτάνωσι, 

π ΠΝ ἴδεια πότερον ὠνεῖσθαι κρεῖττον ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἧς 

τοι παρεῖχον δμρὰ μέτρα πολλοῦ ἀργυρίου, μηδὲ τοῦτο 

τι τι ἔχοντας, ἢ ἢ αὐτοὺς λαμβάνειν, ἤνπερ κρατῶμεν, μέτρῳ 

"μένους ὁπόσῳ ἂν ἕκαστος βούληται. εἰ δὲ ταῦτα μὲν 
π΄, Ψ ᾿ Ν Ν ἂτ δ, τῷ ’, γιγνώσκετε ὅτι κρείττονα, τοὺς δὲ ποταμοὺς ἄπορον νομί- 
ἔς ̓ Ι- “ Π ζετε εἶναι καὶ μεγάλως ἜΣ ἐξάπάκη νι διαβάντες, 

ψασθε εἰ ἄρα τοῦτο καὶ μωρότατον πεποιήκασιν οἱ βγ 
7. 

βαροι. πάντες γὰρ ποταμοί, εἰ καὶ πρόσω τῶν πηγῶν ἄποροί 

εἰ σι, προϊοῦσι πρὸς τὰς πηγὰς διαβατοὶ γίγνονται οὐδὲ τὸ 

Ἐ Βρέχοντες. εἰ δὲ μήθ᾽ οἱ ον νος διήσουσιν ἡγεμών 

τς μηδεὶς ἡμῖν φανεῖται, οὐδ᾽ ὡς τω γε ἀθυμητέον. 

..Ψ. μὲν ἫΝ» Μυσούς, οὗς οὐκ ἂν ἡμῶν ΦΑΜΕΝ 

λτίους εἶναι, ὅτι ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ πολλάς τε καὶ 

ὃ πς.... καὶ μεγάλας πόλεις οἰκοῦσιν, ἐπιστάμεθα δὲ 

Πισίδας ὡσαύτως, Λυκάονας δὲ καὶ αὐτοὶ εἴδομεν ὅτι ἐν 
ἐν , Ἄν, 9 Ἂς ’, ον ’, [4 ΄ς πεδίοις τὰ ἐρυμνὰ καταλαβόντες τὴν τούτων χώραν 

καρποῦνται" καὶ ἡμᾶς δ᾽ ἂν ἔφην ἔγωγε χρῆναι μήπω 

φανεροὺς εἶναι οἴκαδε ὡρμημένους, ἀλλὰ κατασκευάζεσθαι 
ὡς δ. .α 3.0 3 Ν “ Ν .» ὡς αὑτοῦ που Πυτὰς, οἶδα γὰρ ὅτι καὶ Μυσοῖς 

δε λὼς πολλοὺς μὲν ἡγεμόνας ἂν δοίη, πολλοὺς δ᾽ ἂν 

μήρους “τοῦ ἀδόλως ἐκπέμψειν, καὶ ἐοτου σε ἤ, ἂν 

τοῖς καὶ εἰ σὺν τεθρίπποις βούλοιντο ἀπιέναι. καὶ ἡμῖν 
ΓΈ ΦΩῚ ὦ ἣ ἴοι ἈΠ’ ὦ 7 τ 6 ξ-τἷἶὍΝΨὦ 
" ἂν οἱὸ τι τρισάσμενος ταῦτ ἐποίει, εἰ ἑώρα ἡμᾶς 
’, ΐ ; , ἃ , εἰν κατασκευαζομένους. ἀλλὰ γὰρ δέδοικα μή, ἂν ἅπα 
ΕΨ --- 5 ΄ 7 

ἰθωμεν ἀργοὶ ζῆν καὶ ἐν ἀφθόνοις βιοτεύειν, καὶ Μήδων 

αἱ Περσῶν καλαῖς καὶ μεγάλαις γυναιξὶ καὶ παρϑένοις 

2 ἡ ρε σους 

Β΄. ΝΥ. δ Ν ἘΠ. ὔ ε 7 νὰν 
ρὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχᾶς καὶ σώματα ἁμαρτήσονται. τὰ δὲ 5 

20 

25 

20 



εἠγ 

'Ἂ " 

46 ΑΝ ΑΔ.4.575, 111. 11. .25-5.Ψ Ὗ, 

-- 

γω. 

»"" ὁμιλεῖν, μὴ ὥσπερ οἱ λωτοφάγοι ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε. 
ὁδοῦ. 

7 λον ,γεΐ εἰμείν ἐς ο σίγίσε ἴο ιαῖε ἐλ6ῖγ εὐαν δαεῖ ἐο εἴας, ᾿ Ἷ 
αγιαἷ 10 ἐλαέ ὁηα ἔλεν σλοιμία ἀἰδοίγον αὐέ 2421) ΦΟ 5 ας 
ὀαρσραρε. 

Δοκεῖ οὖν μοι εἰκὸς καὶ δίκαιον εἶναι πρῶτον εἰς τὴν 86. 

“Ἑλλάδα καὶ πρὸς τοὺς οἰκείους πειρᾶσθαι ἀφικνεῖσθαι καὶ 

5 ἐπιδεῖξαι τοῖς “ἕλλησιν ὅτι ἑκόντες πένονται, ἐξὸν αὐτοῖς 
Ν Ὶ “ “ ἴω 7 5 ἢ ες ᾿ 

τοὺς νῦν σκληρῶς ἐκεῖ βιοτεύοντας ἐνθάδε κομισαμένους 
’ ς " ν ἢ 3. ἡ ἢ » ᾽ . ΝΣ πλουσίως ὁρᾶν. ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες, πάντα ταῦτα τἀγαθὰ 

δῆλον ὅτι τῶν κρατούντων ἐστΐ, τοῦτο δὴ δεῖ λέγειν ὅπως 51 
ὰ , ἢ ἜΠΙΟΝ ου Ὡ Εν ἢ 
ν πορευοίμεθὰ τε ὡς ἀσφαλέστατα καὶ εἰ μάχεσθαι δέοι 

ς Ἡ 

ιο ὡς κράτιστα μαχοίμεθα. πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, δοκεῖ με 
“ Ν δὶ ἃ Υ Ψ Ν Ν ’ νὰ ᾿ κατακαῦσαι τὰς ἁμάξας ἃς ἔχομεν, ἵνα μὴ τὰ ζεύγη ἡμῶν 

στρατηγῇ, ἀλλὰ πορευώμεθα ὅπῃ ἂν τῇ στρατιᾷ συμφέρῃ: 
ρ ὨΥΉ): ρ μ ῃ Η; ρ Ἵ μ ρῃ Ὧν 

ἔπειτα καὶ τὰς σκηνὰς συγκατακαῦσαι. αὗται γὰρ αὖ 

ὄχλον μὲν παρέχουσιν ἄγειν, συνωφελοῦσι δ᾽ οὐδὲν οὔτε 

15 εἰς τὸ μάχεσθαι οὔτ᾽ εἰς τὸ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν. ἔτι δὲ καὶ 58 

τῶν ἄλλων σκευῶν τὰ περιττὰ ἀπαλλάξωμεν πλὴν ὅσα 
ὯΣ ε δ ὔ ιν ΄“ Υ̓ ω [ Ρ0' - 

πολέμου ἕνεκεν ἢ σίτων ἢ ποτῶν ἔχομεν, ἵνα ὡς πλεῖστοι 
Ν ε ΩΣ 5» “Ὁ “Ψ “5 ς . ἀ ᾿ τ - 

μὲν ἡμῶν ἐν τοῖς ὅπλοις ὦσιν, ὡς ἐλάχιστοι δὲ σκευο- 

φορῶσι. κρᾶτουμευφ μὲν γὴβ ἐπίστασθε ὅτι πάντα 

20 ἀδλενβται ἣν δὲ κρατῶμεν, καὶ τοὺς πολεμίους δεῖ σκευο- 

φόρους ἀρόκμς ἡ νομίζειν. Ϊ 

᾿Αδουε αἰ ἐλεν »»"4͵5’ οὖξογυδ εἐγέεί αἰλεεύῤ[ἠέρ ἀγα οὐριίογιοῦ, ἭΣ 
70 ἕρ ἐλῖξ αἴογι6 Ζ5 δαζξίγ. - 

Λοιπόν μοι εἰπεῖν ὅπερ καὶ μέγιστον νομίζω εἶναι. 89 
δ δι ῳ ἃ Ν ᾿ ’ “ Ψ ’ ν᾿ " δῃ ; : ὁρᾶτε γὰρ καὶ τοὺς πολεμίους ὅτι οὐ πρόσθεν ἐξενεγκεῖν 

ἐτόλμησαν πρὸς ἡμᾶς πόλεμον πρὶν τοὺς στρατηγοὺξ 
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ΠΝ ΗΝ " ᾿ ,ὔ Μ» ΚΥΝ χων". ἃ , δε ωνὴΝ μῶν συνέλαβον, νομίζοντες ὄντων μὲν τῶν ἀρχόντων καὶ 
Ἢ [ον πειθομένων ἱκανοὺς εἶναι ἡμᾶς περιγενέσθαι τῷ 
πολέμῳ, λαβόντες δὲ τοὺς ρ μέρος ἀναρχίᾳ ἂν καὶ ἀνα ξοι 

ἐ ἐνόμιζον ἡμᾶς ἀπολέσθαι. δεῖ οὖν πολὺ μὲν τοὺς ἄρχοντας 

τοὺς ἀρχομένους εὐτακτοτέρους καὶ πειθομένους μᾶλλον 
:1 τοῖς ἄρχουσι νῦν ἢ πρόσθεν" ἢν δέ τις ἀπειθῇ, ψηφίσα- 

σθαι τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα σὺν τῷ ἄρχοντι κολάζειν" 
᾿ οὕτως οἱ πολέμιοι πλεῖστον ἐψευσμένοι ἔσονται" τῇδε γὰρ 

᾿ τῇ ἡμέρᾳ μυρίους ὄψονται ἀνθ᾽ ἑνὸς Κλεάρχους τοὺς οὐδενὶ 

85 ἐπιτρέψοντας κακῷ εἶναι. ἀλλὰ γὰρ καὶ περαίνειν ἤδη 

ὥρα" ἴσως γὰρ οἱ πολέμιοι αὐτίκα παρέσονται. ὅτῳ οὖν 

ταῦτα δοκεῖ καλῶς ἔχειν, ἐπικυρωσάτω ὡς τάχιστα, ἵνα 

᾿ς ἔργῳ περαίνηται. εἰ δέ τι ἄλλο βέλτιον ἢ ταύτῃ, τολμάτω 

Ε΄ καὶ ὁ ἰδιώτης διδάσκειν" πάντες γὰρ κοινῆς σωτηρίας 

0. 

ᾧ Χωοριοῤλογὺς ἐῤεθεῖ, δοίγι᾽ τεγιαγιζηηοιδῖν αῤῥγουφά, ἦς ἐλό7ι 2γο- 

᾿ς 2ο6ες 2627. 974167 οΥ πιαγεῖ, (ἠοέγίδοῤλιηές 10 ἐθααῖ ἐδ6 Ψα71, 

᾿ἐπιμελεστέρους γενέσθαι τοὺς νῦν τῶν πρόσθεν, πολὺ δὲ 5 

-- ὃ 

 αηα ἀζηηδοῖ αι {16 οἱδθ7 γοτέ71:.0 67 47,6ε7ς ζ δ. γα, ΠΑ τς 
ἥ Ἢ  φύλοίε ὀοάν 19 γείγεαΐ 271 δοϊζαῖ δφτέα7. 

88 Μετὰ ταῦτα Χειρίσοφος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ εἰ . τινος ἄλλου 

, “δεῖ πρὸς τούτοις οἷς λέγει τὐσών ες καὶ αὐτίκα ἐξέσται 

᾿ ποιεῖν" ἃ δὲ. νῦν εἴρηκε δοκεῖ μοι ὡς τάχιστα ψηφίσασθαι 

ἄριστον εἶναι" καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. 
Ὁ. 

ὯΥ ᾿ ΙΝ “5 “ τὶ 84 ἀνέτειναν πάντες. ἀναστὰς δὲ πάλιν εἶπε Ξενοφῶν, ὯὩ 

ἄνδρες, ἀκούσατε ὧν προσδοκεῖ μοι. δῆλον ὅτι πορεύεσθαι 

ἡμᾶς δεῖ ὅπου ἕξομεν τὰ ἐπιτήδεια" ἀκούω δὲ κώμας εἶναι 

)5 καλὰς οὐ πλέον εἴκοσι σταδίων ἀπεχούσας" οὐκ ἂν οὖν 

᾿ς θαυμάζοιμὶ εἰ οἱ πολέμιοι, ὥσπερ οἱ δειλοὶ κύνες τοὺς μὲν 

᾿ παριόντας διώκοντες καὶ δάκνουσιν, ἢν δύνωνται, τοὺς δὲ 
25 
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.ἍΨ 

Ν ΩΝ διώκοντας φεύγουσιν, εἰ καὶ αὐτοὶ ἡμῖν ἀπιοῦσιν ἐπακο- 

λουθοῖεν. ἴσως οὖν ἀσφαλέστερον ἡμῖν πορεύεσθαι 
’ὔ , ΄Ὰ Φ Ὡ ς 

πλαίσιον ποιησαμένους τῶν ὅπλων, ἵνα τὰ σκευοφόρα 

καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἐν ἀσφαλεστέρῳ ἢἧ. εἰ οὖν νῦν 
5 7 ,ὔ ὴἂΪ ε “ ΄' ᾽ ο 

5 ἀποδειχθείη τίνας χρὴ ἡγεῖσθαι τοῦ πλαισίου καὶ τὰ 
“ἊἊ Ἁ ἴω “ ἢ 

πρόσθεν κοσμεῖν καὶ τίνας ἐπὶ τῶν πλευρῶν ἑκατέρων 

εἶναι, τίνας δ᾽ ὀπισθοφυλακεῖν, οὐκ ἂν ὁπότε οἱ πολέμιοι 

ἔλθοιεν βουνῶν ἡμᾶς δέοι, ἀλλὰ χρῴμεθα ἂν εὐθὺς 

τοῖς τεταγμένοις. εἰ μὲν οὖν ἄλλο τις βέλτιον ὃ ὁρᾷ, ἄλλως 87 

το ἐχέτω᾽ εἰ δέ, Χειρίσοφος μὲν ἡγοῖτο, ἐπειδὴ καὶ Λακεδαι- ὦ 

μόνιός ἐστι τῶν δὲ πλευρῶν ἑκατέρων δύο τὼ πρεσβυτάτω ἃ 

στρατηγὼ ἐπιμελοίσθην᾽ ὀπισθοφυλ ἜΡΟΝ δ᾽ ἡμεῖς ὦ 

νεώτατοι ἐγὼ καὶ Τιμασίων τὸ νῦν εἶναι. τὸ δὲ λοιπὸν 88 

πειρώμενοι ταύτης τῆς τάξεως βουλευσόμεθα ὅντι ἂν ἀὶ 

15 κράτιστον δοκῇ εἶναι. εἰ δέ τις ἄλλο ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω. 
“ ““ κι 

ἐπεὶ δ᾽ οὐδεὶς ἀντέλεγεν, εἶπεν, Ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατει- 
͵ 

νάτω τὴν χεῖρα. ἔδοξε ταῦτα. Νῦν τοίνυν, ἐφη, ἀπιόντας 49. 

ποιεῖν δεῖ τὰ δεδογμένα. καὶ ὅστις τε ὑμῶν τοὺς οἰκείους 
ς ὩΣ] “- ’ “- « “ ἐσ ἊΝ ὃ- ᾽ Ν᾿ Ν 

ἐπιθυμεῖ ἰδεῖν, μεμνήσθω ἀνὴρ ἀγαθὸς εἶναι" οὐ γὰρ ἐστιν 
ἤτον Ἂς κἢ ΝΥ “ , 20 ἄλλως τούτου τυχεῖν᾽ ὅστις τε ζῆν ἐπιθυμεῖ, πειράσθω 

νικᾶν τῶν μὲν γὰρ νικώντων τὸ κατακαίνειν, τῶν δὲ 
ς ζ ΤΡ, , 2 ζὸ Ν » Ν 
ἡττωμένων τὸ ἀποθνήσκειν ἐστί' καὶ εἴ τις δὲ χρημάτων 

ἐπιθυμεῖ, κρατεῖν πειράσθω' τῶν γὰρ νικώντων ἐστι καὶ 
ἥ ὦ ““ ᾽ Ν Ἂς "ΔΆ ες ’ Ά Σ τὰ ἑαυτῶν σώζειν καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων λαμβάνειν. 

νὰν ἃ ρει τ λυ πόρον δια ον ας δ ρῥι 

ὑνσς ο ο , κἀξ ὡὦ 
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ΕΣ ΤΙ 

70 Ἴάονι ὀιεσίϑα τυΐίδ ἐλοῖγ Ζγεῤαγαζέογις αῤῥέεαῦζςα 067. 51671, 

ς ἡ ϊαγακσαΐες, τὐῖο ογασανοιγς ἐο 7721 7)ι:1αέὰ ἐΠι67,1. 77, 0772 
᾿ς ζηλοῖ φιγῤοσο, ὁπ ἐλε σεγογαΐς γεδοῖνε ἴο ἄαῦνς γο Μεγίλεγ 

᾿ς δαγίεον τοΐϊὰ ἐλς δριϑηὴν αγιαἶ δ εἰλδηεῖδς ἀΐρε, ἦ6 λαυέϑιρ' 

αἰγεααῖν σεαμεσα 9716 οὔεεγ, τὐλο ἐἰὁ5εγίεαϊ τουτί ἐπυεγέν »1671. 

1 Τούτων λεχθέντων ἀνέστησαν καὶ ἀπελθόντες κατέκαον 
π᾿ ς ν Ν - Ἷ Ν ἄρον ΣΥΝ Ν τὰς ἁμάξας καὶ τὰς σκηνάς, τῶν δὲ περιττῶν ὅτου μὲν 

δέοιτό τις μετεδίδοσαν ἀλλήλοις, τὰ δὲ ἄλλα εἰς τὸ πῦρ 
ἐρρίπτουν. ταῦτα ποιήσαντες ἠριστοποιοῦντο. ἀριστο- 

Ν - ὙΜΝ τὸ ν ; ἥ Ν ς - 
πον δὲ αὐτῶν ἔρχεται ΡΣ ἐρὴκ σὺν ἱππεῦσιν 5 

ὡς τριάκοντα, καὶ καλεσάμενος τοὺς στρατηγοὺς εἰς 

9 ον δέγεὶ ὧδε. ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, καὶ Κύρῳ 

πιστὸς ἦν, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασθε, καὶ νῦν ὑμῖν εὔνους" καὶ 

ἐνθάδε δ᾽ εἰμὶ σὺν πολλῷ φόβῳ διάγων. εἰ οὖν ὁρῴην 
ὑμᾶς σωτήριόν τι βουλευομένους, ἔλθοιμι ἂν πρὸς ὑμᾶς το 

Ν Ἃ, ΙΝ ᾿ , μὴ , καὶ τοὺς θεράποντας πάντας ἔχων. λέξατε οὖν πρός με 
τί ἐν νῷ ἔχετε ὡς φίλον τε καὶ εὔνουν καὶ βουλόμενον 

8 κοινῇ σὺν ὑμῖν τὸν στόλον ποιεῖσθαι. βουλευομένοις τοῖς 

στρατηγοῖς ἔδοξεν ἀποκρίνασθαι τάδε; καὶ ἔλεγε Χει- 
’ὔ ᾿ς “ “- 9 , ν»νΝ. δ΄ σὰ Ἂ , » 

ρίσοφος" Ἡμῖν δοκεῖ, εἰ μέν τις ἐᾷ ἡμᾶς ἀπιέναι οἴκαδε, τ5 

διαπορεύεσθαι τὴν χώραν ὡς ἂν δυνώμεθα ἀσινέστατα' ἢν 
τι ἃ εν ἐς κ᾿ 9 , Ξ . , εἰ. ἃ δέ τις ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ ἀποκωλύῃ, διαπολεμεῖν τούτῳ ὡς ἂν 

4 δυνώμεθα κράτιστα. ἐκ τούτου ἐπειρᾶτο Μιθραδάτης 
διδάσκειν ὡς ἄπορον εἴη βασιλέως ἄκοντος σωθῆναι. ἔνθα 

δὴ ἐγιγνώσκετο ὅτι ὑπόπεμπτος εἴη" καὶ γὰρ τῶν Τισσα- 20 

δ φέρνους τις οἰκείων παρηκολουθήκει πίστεως ἕνεκα. καὶ 
ἐκ τούτου ἐδόκει τοῖς στρατηγοῖς βέλτιον εἶναι δόγμα 

ἌΡ , ’ὔ “ 

ποιήσασθαι τὸν πόλεμον ἀκήρυκτον εἶναι ἔστ᾽ ἐν τῇ πολε- 
 μίᾳ εἶεν" διέφθειρον γὰρ προσιόντες τοὺς στρατιώτας, καὶ 
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ἕνα γε λοχαγὸν διέφθειραν Νίκαρχον ᾿Αρκάδα, καὶ ῴχετο 

ἀπιὼν νυκτὸς σὺν ἀνθρώποις ὡς εἴκοσι. 

Ζλεν εγοος 16 γέψεγ Ζαῤαΐας, ἀγα αγὸ αἰΐαεξζεα ὧν 721}17γα- 
εἰαίες εὐ ἃ οἔγογρ 7ογεθ ο7 ἤογϑὸ αγιαἰ ἔζρ.-αγηεδαῖ ατέκ- 
Ζ2|1αγ165, τυΐο σλοοΐζρ Μεγίλον ἐλαγι ἔλε Ογεσῖς, αρια δε 

1076 γαξτία 771 γεΐγεαΐ, 27,711 1 507226 ἀαηταρε αὐτί 22 172 .Ψ, 

ἐδῥεοϊαδίν 9 λέ γεαγ-ρἸ ἀγα τέ716167 Χιογοῤῆολι. 

Μετὰ ταῦτα ἀριστήσαντες καὶ διαβάντες τὸν Ζαπάταν 8 

ποταμὸν ἐπορεύοντο τεταγμένοι τὰ ὑποζύγια καὶ τὸν ὄχλον 
5 “ Ν }] ν᾿ ῃ, ’ ι΄. ὡδἷἶν, 

δέν μέσῳ ἔχοντες. οὐ πολὺ δὲ προεληλυθότων αὐτῶν 

ἐπιφαίνεται πάλιν ὃ Μιθραδάτης, ἱππέας ἔχων ὡς δια- 
κοσίους καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας εἰς τέτρακΑΌΨη 

μόλῇ ἐλαϑηρας καὶ φύνϑουᾳ καὶ ἥροσῆϊει μὲν ὡς φίλος 1 

ὼὧν πρὸς τοὺς “Ελληνας" ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο, ἐξαπίνης ἡ 
το οἷ μὲν αὐτῶν ἐτόξευον καὶ ἱππεῖς καὶ πεζοί, οἱ δ᾽ ἐσφεν- 

σι 4 
ι δόνων καὶ ἐτίτρωσκον. οἱ δὲ ὀπισθοφύλακες τῶν Ἑλλήνων 

ΝΜ Ν “ μι , 3 Φὰ δι ς δ Ν “. ἔπασχον μὲν κακῶς, ἀντεποίουν δ᾽ οὐδέν" οἵ τε γὰρ Κρῆτες 

βραχύτερα τῶν Περσῶν ἐτόξευον καὶ ἅμα ψιλοὶ ὄντες 
» ζει: ΜΡ. ος- ψ“ 3 ΡΟ ἐν" 

εἰσω τῶν ὅπλων κατεκέκλειντο, οἵ τε ἀκοντισταὶ βραχύτερα : 
“Ν. “ ΄κ “Ἂ τ ἠκόντιζον ἢ ὡς ἐξικνεῖσθαι τῶν σφενδονητῶν. ἐκ τούτου 8 

Ξενοφῶντι ἐδόκει διωκτέον εἶναι" καὶ ἐδίωκον τῶν ὅπλι- 
τῶν καὶ τῶν πελταστῶν οἱ ἔτυχον σὺν αὐτῷ ὀπισθο- 

φυλακοῦντες" διώκοντες δὲ οὐδένα κατελάμβανον τῶν 

πολεμίων. οὔτε γὰρ ἱππεῖς ἦσαν τοῖς “Ἕλλησιν οὔτε 9 
χοιοΐ: πεζοὶ τοὺς πεζοὺς ἐκ πολλοῦ φεύγοντας ἐδύναντο κατα- 

λαμβάνειν ἐν ὀλίγῳ χωρίῳ᾽ πολὺ γὰρ οὐχ οἷόν τε ἦν ἀπὸ 

τοῦ ἄλλου στρατεύματος διώκειν" οἱ δὲ βάρβαροι ἱππεῖς τὸ 

«καὶ φεύγοντες ἅμα ἐτίτρωσκον εἰς τοὔπισθεν τοξεύοντες 

ἀπὸ τῶν ἵππων, ὁπόσον δὲ διώξειαν οἱ Ἑλληνες, τοσοῦτον 

25: πάλιν ἐπαναχωρεῖν. μαχομένους ἔδει. ὥστε τῆς ἡμέρας τὶ 

Νὰ, 

Ψ Ὁ.» 
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ὅλης διῆλθον οὐ πλέον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων, ἀλλὰ 

δείλης ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας. ἔνθα δὴ πάλιν ἀθυμία 
ΕΣ ᾿ 7 Ν ε “γ. “ ΦΑ τὰ 
ἣν. καὶ Χειρίσοφος καὶ οἱ πρεσβύτατοι τῶν στρατηγῶν 
ὅσῳ “ 3 “- [ἢ Ὁ 7 δ“ Δ “ ἀ Ν 
᾿ενοφῶντα ἡτιῶντο ὅτι ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος καὶ 

τὰ ω ἃ 

αὐτός τε ἐκινδύνευε καὶ τοὺς πολεμίους οὐδὲν μᾶλλον καὶ 
᾿ 

ἐδύνατο βλάπτειν. ἀκούσας δὲ Ξένοφῶν πλεγεν ὅτι ὀρθῶς 

τιῷντο καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς Μ ΠΌΡΟΝ: ἀλλ᾽ ἘἾΩ 

ἔφη, τ τσόιν διώκειν, ἐπειδὴ ἑώρων ἡμᾶς ἐν τῷ μένειν 

κακῶς μὲν πάσχοντας, ἀντιποιεῖν δὲ οὐδὲν δυναμένους. 

ἡ ἐπειδὴ δὲ ἐδιώκομεν, ἀληθῆ, ἔφη, ὑμεῖς ἜΝ κακῶς τὸ 

μὲν γὰρ ποιεῖν οὐδὲν μᾶλλον ἐδυνάμεθα τοὺς πολεμίους, 

 ἀνεχωροῦμεν δὲ πάνυ χαλεπῶς. 

Γ 70 οὐυξαΐε ἐδιέ656 »ηἼδελαγιεες {γι ζμεἔμζε, οογίαζγ ΙΝ οαζαγιδ 27: 

᾿ς 2ῆ6 αγὴῖν αγὸ )ογηιφαῖ, ογε Χιογιοῤλογὴς 2γοῤοδαί, ἐγι10 α ὀοάν 

ὙΨΟΥ͂. δι 67. 5, ἀγα] ἃ ἔγοοῤ 97 “07, 5671672 ἧς αἰδο “7716 αν 

ᾧ - φφιζῥῥοί. 

: Τοῖς οὖ» θεοῖς χάρις ὅτι οὐ σὺν πολλῇ. ῥώμῃ ἀλλὰ 
σὺν ὀλίγοις ἦλθον, ὥστε βλάψαι μὲν μὴ μεγάλα, δηλῶ-᾿ 

ἸΗΝ δὲ ὧν δεόμεθα. νῦν γὰρ οἱ μὲν πολέμιοι τοξεύουσι 15 

᾿ καὶ τ ουῦσω ὅσον οὔτε οἱ Κρῆτες ἀντιτοξεύειν 

᾿ δύνανται οὔτε οἱ ἐκ χειρὸς βάλλοντες ἐξικνεῖσθαι" ὅταν 

᾿ δὲ αὐτοὺς διώκωμεν, πολὺ μὲν οὐχ οἷόν τε χωρίον ἀπὸ 

" τοῦ στρατεύματος διώκειν, ἐν ὀλίγῳ δὲ οὐδ᾽ εἰ ταχὺς 
᾿ εἴη πεζὸς πεζὸν ἂν διώκων καταλαμβάνοι ἐκ τόξου ῥ ῥύμα- 20 

16 τος. ἡμεῖς οὖν εἰ ἐπ λοῖμεν τούτους εἴργειν ὥστε μὴ. - 

᾿ δύνασθαι βλάπτειν ἡμᾶς ρρεθομενονε, σφενδονητῶν 

ἣν στην δεῖ καὶ ἱππέων. ἀκούω δ᾽ εἶναι ἐν τῷ 
στρατεύματι ἡμῶν Ῥοδίους, ὧν τοὺς πολλούς φασιν 

ἐπίστασθαι σφενδονᾶν, καὶ τὸ βέλος αὐτῶν καὶ διπλά- 2ς 

κῷ ν φέρεσθαι τῶν Περσικῶν σφενδονῶν. ἐκεῖναι. γὰρ... 
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» 

ν᾿ ἴα -“ διὰ τὸ χειροπληθέσι τοῖς λίθοις σφενδονᾶν ἐπὶ βραχὺ 
.] “ ἜΝ “ 

ἐξικνοῦνται, οἱ δὲ Ῥόδιοι καὶ ταῖς μολυβδίσιν ἐπίσταν- 
“ θ Ἃ Α' τ ἂἱΝ " ,ὔ ῇ ΐ ται χρῆσθαι. ἢν οὖν αὐτῶν ἐπισκεψώμεθα τίνες πέπαν- 18 

ται σφενδόνας, καὶ τούτων μὲν δῶμεν ἀργύριον, τῷ δὲ 
] ᾿ μ βγ ρ ᾽ τ ; 

" ἣ »" . " 
5 ἄλλας πλέκειν ἐθέλοντι ἄλλο ἀργύριον τελῶμεν, καὶ τῷ 

-“ ΄Ὰ , σφενδονᾶν ἐν τῷ τεταγμένῳ ἐθέλοντι ἄλλην τινὰ ἀτέ- 
λειαν εὑρίσκωμεν, ἴσως τινὲς φανοῦ ἱ ὶ ἡμᾶς ὧφε- ρ μεν, ς φανοῦνται ἱκανοὶ ἡμᾶς ὦφε 

] “Ὁ ε “ Ν ῳ ΕΥ̓ “ Ν. τ 

λεῖν. ὁρῷ δὲ ἵππους ὄντας ἐν τῷ στρατεύματι, τοὺς μέν 19 
: ΤᾺΣ ’, Ν “ 

τινας παρ ἐμοΐ, τοὺς δὲ τῶν Κλεάρχου καταλελειμμέ- 
." - ““ 

ιο νους, πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους αἰχμαλώτους σκευοφοροῦν- 
δ 3 ὔ .] ἐα ," τας. ἂν οὖν τούτους πάντας ἐκλέξαντες σκευοφόρα μὲν 

5 “ Ν 

ἀντιδῶμεν, τοὺς δὲ ἵππους εἰς ἱππέας κατασκευάσωμεν, 
ν Ν αὶ ,ὔ 
ἴσως καὶ οὗτοί τι τοὺς φεύγοντας ἀνιάσουσιν. ἔδοξε καὶ 80 

΄“ Ν Ζ “ ΄“ , 

ταῦτα. καὶ ταύτης τῆς νυκτὸς σφενδονῆται μὲν εἰς 
; ἕ ΒΝ, ω ΡΝ ἡ ΕἾ Τν, “" ᾿Ὶ ἕ 

15 διακοσίους ἐγένοντο, ἵπποι δὲ καὶ ἱππεῖς ἐδοκιμάσθησαν. 
“ “ 

τῇ ὑστεραίᾳ εἰς πεντήκοντα, καὶ σπολάδες καὶ θώρακες 
3 “ ΡῚ , θ τὼν μι Ι ' ’ ε 

αὐτοῖς ἐπορίσθησαν, καὶ ἵππαρχος ἐπεστάθη Λύκιος ὃ 

Πολυστράτου ᾿Αθηναῖος. 

γϑ, 

( ἩΛΡΈΞΚΡΕΕΝ 

Ο» ἐλε γοϊοτυΐγιο᾽ ἄ(αγ α787 2απεΐγρ ἃ ἰοηίο, ἔδεν αγὲ ρα 
αἰΐαεξεῖ ὧν έελγαάαΐες, τὐῖᾶο ἐς γεῤιείδοα «ὐέζ γαῖ 

σ«ἠατρἪ 67 ὁγ ἀεί ο7 ἐδε οἐζγιρεγς ἀραὶ ᾧ07.56222671. 

Μείναντες δὲ ταύτην τὴν ἡμέραν τῇ ἄλλῃ ἐπορεύοντο 1 

λο πρῳαίτερον ἀναστάντες" χαράδραν γὰρ ἔδει αὐτοὺς δια- 

βῆναι ἐφ᾽ ἣ ἐφοβοῦντο μὴ ἐπιθοῖντο αὐτοῖς διαβαίνουσιν 

οἱ πολέμιοι. διαβεβηκόσι δὲ αὐτοῖς πάλιν φαίνεται 8 
ὁ Μιθραδάτης, ἔχων ἱππέας χιλίους, τοξότας δὲ καὶ 
σφενδονήτας εἰς τετρακισχιλίους" τοσούτους γὰρ ἤτησε 

χ5 Τισσαφέρνην, καὶ ἔλαβεν ὑποσχόμενος, ἂν τούτους λάβῃ, 

νυ ς ᾿. 
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ταραδώσειν αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας, καταφρονήσας, ὅτι ἐν 

ἢ πρόσθεν προσβολῇ ὀλίγους ἔχων ἔπαθε μὲν οὐδέν, 

ἃ δὲ κακὰ ἐνόμιζε ποιῆσαι. ἐπεὶ δὲ οἱ “Ἕλληνες 

᾿αβεβηκότες ἀπεῖχον τῆς χαράδρας ὅσον ὀκτὼ σταδίους, 
᾿ πο ννε καὶ ὁ Μιθραδάτης ἔχων τὴν δύναμιν. παρήγ- 5 

γελτο δὲ τῶν πελταστῶν οὺς ἔδει διώκειν καὶ τῶν 

ὁπλιτῶν, καὶ τοῖς ἱππεῦσιν εἴρητο θαρροῦσι διώκειν ὡς 

ἐφεψομένης ἱκανῆς δυνάμεως. ἐπεὶ δὲ ὁ Μιθραδάτης 

κατειλήφει, καὶ ἤδη σφενδόναι καὶ τοξεύματα ἐξικνοῦν- 

ἐσήμηνε τοῖς “ἕλλησι τῇ σάλπιγγι, καὶ εὐθὺς ἔθεον 

Ρ μόσε οἷς εἴρητο καὶ οἱ ἱππεῖς ἤλαυνον" οἱ δὲ οὐκ 

ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἔφευγον ἐπὶ τὴν χαράδραν. ἐν ταύτῃ 

ἕω διώξει τοῖς βαρβάροις τῶν τε πεζῶν ἀπέθανον 

᾿ πολλοὶ καὶ τῶν ἱππέων ἐν τῇ χαράδρᾳ ζ(ζωοὶ ἐλήθηυ: 

σαν εἰς ᾿ὀκτωκαίδεκα. τοὺς δὲ ἀποθανόντας αὐτοκέ- 

᾿ λεῦστοι οἱ Ἕλληνες ἠκίσαντο, ὡς ὅτι φοβερώτατον τοῖς 

᾿ πολεμίοις εἴη ὁρᾶν. 

 Ἄγεγ ἐλοῖγ υἱείογγ ἐλ Ογεοξς αγγίνε αἱ ἐλ γένενγ ΤΊ ργίς, 
ἀπε ζλεγ6 σἤαηοθ τεῤο7ι φογίαζγε αγιοζογιί γοηταΖ75 977 εἴΖος 

τς φρα ὀμἼίαέγρς. 

ῳ- Καὶ οἱ μὲν πολέμιοι οὕτω πράξαντες ἀπῆλθον, οἱ δὲ 

Ἕλληνες ἀσφαλῶς πορευόμενοι τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας 

ἡ ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν Τίγρητα ἈνΤΌΜΟΙ: ἐνταῦθα πόλις ἦν 

ἐρήμη μεγάλη, ὄνομα δ᾽ αὐτῇ ἦν Λάρισσα" ᾧκουν δ᾽ 

)» τὸ παλαιὸν Μῆδοι. τοῦ δὲ τείχους αὐτῆς ἦν τὸ 
ΤΣ 

᾿ ᾿ εὖρος πέντε καὶ εἴκοσι πόδες, ὕψος δ᾽ ἑκατόν" τοῦ δὲ 

κύκλου ἡ περίοδος δύο παρασάγγαι" φὠκοδόμητο δὲ πλίν- 

θοις κεραμεαῖς" κρηπὶς δ᾽ ὑπῆν λιθίνη τὸ ὕψος εἴκοσι 
. ποδῶν᾽ ταύτην βασιλεὺς ὁ Περσῶν ὅτε παρὰ Μήδων 

ν ἀρχὴν ἐλάμβανον. Πέρσαι πολιορκῶν οὐδενὶ τρόπῳ 
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ἐδύνατο ἑλεῖν" ἥλιον. δὲ νεφέλη προκαλύψασα ἠφάνισέ 
μέχρι ἐξέλιπον οἱ ἄνθρωποι, καὶ οὕτως ἑάλω, πάρα 9} 

, Ν , 5 Ν ’ κ᾿ Ν ῪΥ , ἘΝ" ταύτην τὴν πόλιν ἦν πυραμὶς λιθίνη, τὸ μὲν εὖρος ἑνὸς 

πλέθρου, τὸ δὲ ὕψος δύο πλέθρων. ἐπὶ ταύτης πολλοὶ 

τῶν βαρβάρων ἦσαν ἐκ τῶν πλησίον κωμῶν πεφευγότες. σι 

᾿ “ " ΄ Ἔ » Αἰτα ἣν ΄ ’ . 
πρὸς τεῖχος ἔρημον μέγα ὄνομα δὲ ἡν τῇ πόλει Μέσπιλα 

“ ᾽ δι Υ ἐν ΒΒ Ἂν Ν Ν Ἷ 
Μῆδοι δ᾽ αὐτήν ποτε ᾧκουν. ἦν δὲ ἡ μὲν κρηπὶς λίθου 

ξεστοῦ κογχυλιάτου, τὸ εὖρος πεντήκοντα ποδῶν καὶ τὸ 

τὸ ὕψος πεντήκοντα. ἐπὶ δὲ ταύτῃ ἐπῳκοδόμητο πλίνθινον 1 
- ᾿ Ν Δ 7 “ ᾿ Αι “ 

τεῖχος, τὸ μὲν εὖρος πεντήκοντα ποδῶν, τὸ δὲ ὕψος 
ς Ῥ.ς “ Ν ς 7 ΩΝ ἕ ἑκατόν" τοῦ δὲ τείχους ἡ περίοδος ἐξ παρασάγγαι. ἐν- 

ταύθα λέγεται Μήδεια γυνὴ βασιλέως καταφυγεῖν ὅτε 

ἀπώλλυσαν τὴν ἀρχὴν ὑπὸ Περσῶν Μῆδοι. ταύτην δὲ ι΄ 

τι τὴν πόλιν πολιορκῶν ὁ Περσῶν βασιλεὺς οὐκ ἐδύνατο 
- “ “ 

οὔτε χρόνῳ ἑλεῖν οὔτε βίᾳ: Ζεὺς δὲ βροντῇ κατέπληξε 
τοὺς ἐνοικοῦντας, καὶ οὕτως ἑάλω. Σ 

ΤῬγοοφφεϊζρρ᾽ τε ἐλ6 1 δαγιᾷ 97 {16 γέσογ ἐλον Ωγ αἰέονεῤέοά 
ὧν 7 ,εοαῤἠέγηιος τοί ὦ ργεαΐ αγηιγ, μέ 216 δα του Ϊ 

εογγῤεῖ ἐλέ56 ἐο ξεοῤ {1627 εἰζδέα7ιεδ. 3 

ε 
Ξ 
ἤ 

Ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα παρασάγγας 18 
τέτταρας. εἰς τοῦτον δὲ τὸν σταθμὸν Τισσαφέρνης 

2ο ἐπεφάνη, οὕς τε αὐτὸς ἱππέας ἦλθεν ἔχων καὶ τὴν 
Ὀρόντα δύναμιν τοῦ τὴν βασιλέως θυγατέρα ἔχοντος 

καὶ οὺς Κῦρος ἔχων ἀνέβη βαρβάρους καὶ οὃς ὁ βασιλέως 

ἀδελφὸς ἔχων βασιλεῖ ἐβοήθει, καὶ πρὸς τούτοις ὅσους ᾶ 

βασιλεὺς ἔδωκεν αὐτῷ, ὥστε τὸ στράτ ὩΝ πάμπολυ ͵ 

25. ἐφάνη. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἘΣΜΕΝ, τὰς μὲν τῶν τάξεων 14 ῖ 

ὄπισθεν καταστήσας, τὰς δὲ εἰς τὰ πλάγια παραγαγὼν. 

ἐμβαλεῖν μὲν οὐκ ἐτόλμησεν οὐδ᾽ ἐβούλετο διακινδυ- Ἷ 
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τῸς δ 

15 νεύειν, σφενδονᾶν δὲ παρήγγειλε καὶ τοξεύειν. ἐπεὶ 

᾿ δὲ διαταχθέντες οἱ ἱῬόδιοι ἐσφενδόνησαν καὶ οἱ [Σκύθαι] 
ἢ τς Ἐς Ν 3 Ν ΔΕ ἡρη » , 5ὼ Ν ον τοξόται ἐτόξευσαν καὶ οὐδεὶς ἡμάρτανεν ἀνδρός, οὐδὲ γὰρ 

᾿ “-“ 7 φ “ 

᾿ εἰ πάνυ προυθυμεῖτο ῥάδιον ἦν, καὶ ὁ Τισσαφέρνης μάλα 
ταχέως ἔξω βελῶν ἀπεχώρει καὶ αἱ ἄλλαι τάξεις ἀπε- 

168 χώρησαν. καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας οἱ μὲν ἐπορεύοντο, 
' δ τ ὦ νας ὙῬΗ, ἡτοΜα ς ἢ “ Ἶ 
᾿ς οἱ ὃ εἵποντο" καὶ οὐκέτι ἐσίνοντο οἱ βάρβαροι τη τότε 
“, 5 Ψ ᾿Ξ ’ "ς [ν «ς ᾿ “ “ 

᾿ς ἀκροβολίσει" μακρότερον γὰρ οἵ τε Ῥόδιοι τῶν Τ]ερσῶν 

17 ἐσφενδόνων, καὶ τῶν τοξοτῶν, μεγάλα δὲ καὶ τὰ τόξα τὰ 

Περσικά ἐστιν, ὥστε χρήσιμα ἦν ὁπόσα ἁλίσκοιτο τῶν : ; ] ῆ 
᾿ς τοξευμάτων τοῖς Κρησί, καὶ διετέλουν χρώμενοι τοῖς τῶν 

πολεμίων τοξεύμασι, καὶ ἐμελέτων τοξεύειν ἄνω ἱέντες 

μακράν. εὑρίσκετο δὲ καὶ νεῦρα πολλὰ ἐν ταῖς κώμαις 
καὶ μόλυβδος, ὥστε χρῆσθαι εἰς τὰς σφενδόνας. 

ΟΠ εγα ἀαγ᾽» γοδέ αγαῖ γεγγεδληεογιί ἐΐεν γοεςοεαῖ, εἰοσσῖν 707- 

᾿ς ἀοευφά ὄν 7͵55αῤ΄ῥεγηες, α|α ἐλ217 σοζζαῖ ο7α127 οΥ 7παγεολ 

᾿ ἐχοσες ἐλεηι ο ΨΖ5 σι :7ζληε25  Ζ7,. αἰΐαεοζ: 

Ἔ κ ὕ δ τ} δον ἸΝ Ἄ ε 18 Καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ, ἐπεὶ κατεστρατοπεδεύοντο οἵἱ 

Ἕλληνες κώμαις ἐπιτυχόντες, ἀπῆλθον οἱ βάρβαροι 
. Υ πον ττς ἘΣ ΡΤΑΥ ΝΕ 2.,}ἢ)2.), ᾿ Ἔλην μεῖον ἔχοντες τῇ ἀκροβολίσει" τὴν δ᾽ ἐπιοῦσαν ἡμέραν 

ἔμειναν οἱ “ἕλληνες καὶ ἐπεσιτίσαντο ἣν γὰρ πολὺς 

᾿ς σῖτος ἐν ταῖς κώμαις. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο διὰ 
᾿ τοῦ “πεδίου, καὶ Τισσαφέρνης εἵπετο ἀκροβολιζόμενος. 

[19 ἔνθα δὴ οἱ “Ἕλληνες ἔγνωσαν πλαίσιον ἰσόπλευρον ὅτι 

᾿ πονηρὰ τάξις εἴη πολεμίων ἑπομένων. ἀνάγκη γάρ 
ΡΠ... Ἃ Ν ΄, Ν ; » , Ὁ Ἐς ὦ ἐστιν, ἢν μὲν συγκύπτῃ τὰ κέρατα τοῦ πλαισίου ἢ ὁδοῦ 

5: ΜΝ “Ὁ ὴ  στενοτέρας οὔσης ἢ ὀρέων ἀναγκαζόντων ἢ γεφύρας, 
 ἐκθλίβεσθαι τοὺς ὁπλίτας καὶ πορεύεσθαι πονήρως ἅμα 

μὲν πιεζομένους, ἅμα δὲ καὶ ταραττομένους, ὥστε δυσ- 
πο τ, Α 
0 χρήστους εἶναι ἀνάγκη ἀτάκτους ὄντας" ὅταν δ᾽ αὖ 



46 ΑΔΛΑ84.575, 111. ἵν. 2ο--31. ; 

- Υ διάσχῃ τὰ κέρατα, ἀνάγκη διασπᾶσθαι τοὺς τότε ἐκθλι- 
᾽ ᾿ “» 

βομένους καὶ κενὸν γίγνεσθαι τὸ μέσον τῶν κεράτων, καὶ 

ἀθυμεῖν τοὺς ταῦτα πάσχοντας πολεμίων ἑπομένων. καὶ 

ὁπότε δέοι γέφυραν διαβαίνειν ἢ ἄλλην τινὰ διάβασιν, 
" 4 ’ “Ἂ Ν Ρ] 

5 ἔσπευδεν ἕκαστος βουλόμενος φθάσαι πρῶτος" καὶ εὐεπί- 

θετὸν ἣν ἐνταῦθα τοῖς πολεμίοις. , 

' 
Εν Ὁ 

.521. εογηῤβαζες α76 ἐλέγεγογε γογηιδαῖ, τυλοδό γγ6 67, 710) 62)262125 

7ειαϊαΐε ἐλε γεΐγεαΐ. Ὶ 

᾽ ΣΤᾺ Δ νϑανς νὰ εξ “.-- δ 
Επεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔγνωσαν οἱ στρατηγοί, ἐποίησαν ἐξ 81 

’ ; ΣΎΝ, « Ν 5 ᾿ Ν . ἔ Ν 

λόχους ἀνὰ ἑκατὸν ἄνδρας, καὶ λοχαγοὺς ἐπέστησαν καὶ 
» ἱρὰ Ἂν εὟὉ 5 ᾿ Ὁ 
ἄλλους πεντηκοντήῆρας καὶ ἄλλους ἐνωμοτάαρχους. οὗτοι 

1ο δὲ πορευόμενοι ὁπότε μὲν συγκύπτοι τὰ κέρατα ὑπέμενον 

ὕστεροι, ὥστε μὴ ἐνοχλεῖν τοῖς κέρασι, τότε δὲ παρῆγν. 

ἔξωθεν τῶν κεράτων. ὁπότε δὲ διάσχοιεν αἱ πλευραὶ 35 
“ , Ν ἈΝ 2 , ἡ τἰς ἣν , ν 

τοῦ πλαισίου, τὸ μέσον ἂν ἐξεπίμπλασαν, εἰ μὲν στενό. 
εἾ ΝΜ Ν Ἂς ’ 5 ἯΝ 3 τερον εἴη τὸ διέχον, κατὰ λόχους, εἰ δὲ πλατύτερον, κατὰ 

ι5 πεντηκοστῦς, εἰ δὲ πάνυ πλατύ, κατ᾽ ἐνωμοτίας" ὥστε ἀὶ 
"" ’ ᾿. ἔκπλεων εἶναι τὸ μέσον. εἰ δὲ καὶ διαβαίνειν τινὰ δέοι 38. 

διάβασιν ἢ γέφυραν, οὐκ ἐταράττοντο, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μέρει 
πῃ ’ 

οἱ λοχαγοὶ διέβαινον" καὶ εἴ που δέοι τι τῆς φάλαγγος, 
ς ἕω Ἂ 7 “ ’ ε ’ὔ ᾿ ἐπιπαρῇσαν οὗτοι. τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐπορεύθησαν σταθ- 

2. μοὺς τέτταρας. 
“4 

7 λὲν γεαεΐ σοηῖς ἀζζς πὐλό7οό ἔλεν ἀγὰ αἰϊαοξεά αγαὦ “αγά 

2γεδοϑαῖ ὧν ἐλε δαγδαγζαγι, ὁμέ βρλξ ἐλε17. τῦαγν αὲ ἐεγρέβ 

20 5076 ὑζίαρες αι] {λ476 γεε7142Ζ. : 

Ἡνίκα δὲ τὸν πέμπτον ἐπορεύοντο, εἶδον βασίλειόν τι 34 
Ν Χ " ὧἱΝ ’ Ν ς σοὺς Ν ὍΝ ᾿ 

καὶ περὶ αὑτὸ κώμας πολλάς, τὴν δὲ ὁδὸν πρὸς τὸ χωρίον 

τοῦτο διὰ γηλόφων ὑψηλῶν γιγνομένην, οὗ καθῆκον ἀπὸ 
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ν:. φ τοῦ ὄρους ὑφ᾽ ᾧ ἦν ἣ κώμη. καὶ εἶδον μὲν τοὺς λόφους 

ἄσμενοι οἱ Ἕλληνες, ὡς εἰκὸς τῶν πολεμίων ὄντων 
ΝΠ ς-ΨΠ5 νΝ «ἡ , ᾿ . ,ἅ ἈΝ φ κ ἱππέων" ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐκ τὸῦ πεδίου ἀνέβησαν ἐπὶ 
ὙΒῚ [ον , Ν ὔ « Ἄν ΝΑ -ἰΝ μὴ 
“τὸν πρῶτον γήλοφον καὶ κατέβαινον, ὡς ἐπὶ τὸν ἕτερον 
Ρ ἐς. νὰ ᾿ 

ἀναβαίνειν, ἐνταῦθα ἐπιγίγνονται οἱ βάρβαροι καὶ ἀπὸ 

τοῦ ὑψηλοῦ εἰς τὸ πρανὲς ἔβαλλον, ἐσφενδόνων, ἐτό- 
ὙΌΝΥ δ. .ἃ , Ν Ν ΕΑ . ἣ 
3 ξευον ὑπὸ μαστίγων, καὶ πολλοὺς ἐτίτρωσκον καὶ ἐκρά- 

᾿ ὃ “ « 

τῆσαν τῶν Ἑλλήνων τ ηξων καὶ κατέκλεισαν αὐτοὺς 
ἵν. 

ἐξ εἴσω τῶν ὅπλων ὥστε παντάπασι ταύτην τὴν ἡμέραν 

ἄχρηστοι ἦσαν ἐν τῷ ὄχλῳ ὄντες καὶ οἱ σφενδονῆται καὶ 

7 οἱ τοξόται. ἐπεὶ πλάνοι οἱ Ἕλληνες ἐπεχείρησαν 

᾿: ΟΝΝ σχολῇ μὲν ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀφικνοῦνται ὁπλῖται 
Ν, π' 

8 ὄντες, οἱ δὲ πολέμιοι ὑμινι ἀπεπήδων. πάλιν δὲ ὁπότε 

 ἀπίοιεν πρὸς τὸ ἄλλο ὠεοάυδα ταὐτὰ ἐὐἰἀπχύνς καὶ ἐπὶ 

᾿ τοῦ δευτέρου γηλόφου ταὐτὰ ἐγίγνετο, ὥστε ἀπὸ τοῦ 
νι... μάν." Υ̓ Ἄγ. Υ- Δ Ν “- Ν 7 
τρίτου γηλόφου ἔδοξεν αὐτοῖς μὴ κινεῖν τοὺς στρατιώτας 

ΝΠ ς » ν ΤΩΝ - - σι ι ς 7 

πρὶν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τοῦ πλαισίου ἀνήγαγον 

τῶν ἑπομένων πολεμίων, οὐκέτι ἐπετίθεντο οἱ πολέμιοι 
᾽ὔ 

᾿ τοῖς Ντὔονσι, δεδοικότες μὴ ἀποτμηθείησαν καὶ 

Ὁ ἀμφοτέρωθεν αὐτῶν γθόῦσο οἱ πολέμιοι. οὕτω τὸ λοι- 

τ 
γῆν ἼΩΝ, ἃς 

ν πὸν τῆς ἡμέρας πορευόμενοι, οἱ μὲν τῇ ὁδῷ κατὰ τοὺς 

 γηλόφους, οἱ δὲ κατὰ τὸ ὄρος ἐπιπαριόντες, ἀφίκοντο εἰς 
οὐ Ἂ ᾽ Ἂ “ Ο Ἀ 7 3 ἤς Ν Ν κώμας" καὶ ἰατροὺς κατέστησαν ὀκτώ πολλοὶ γὰρ 

Ὶ ἦσαν οἱ τετρωμένοι. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ 

τῶν Εμόων ἕνεκα καὶ ἅμα ἐπιτήδεια πολλὰ εἶχον, 

ἵκευρα, οἶνον, πρυβὰς ἵπποις συμβεβλημένας πολλάς. 

ταῦ α δὲ ὑμένα ἣν τῷ σατραπεύοντι τῆς χώρας. 
τετάρτη, δ᾽ ἡμέρᾳ καταβαίνουσιν εἰς τὸ πεδίον. 

με - ο 

ΝΠ. }] ᾿Ὰ 

9 πελταστὰς πρὸς τὸ ὄρος. ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἐγένοντο ὑπὲρ 

20 



48 ΑΛΑ284.515, 1. ἵν. 32--21. ζν 

7εφερ»αἴΐρρ᾽ ἀραΐ7ι ἐμέο ἐλ ῥ͵ῥαΐγι ἐλεν ἐδεαῤο ἐλοῖγ φιεγϑιέσα,, 
«ὐἦο εγεαηε αὐ α αἰζδέαγεε, αγιαἶ 707, δογῖς ἄαγο ἐλεν φιιδλ ὁ 

24711ω7166ἴ, Ἃ 

᾿Επεὶ δὲ κατέλαβεν αὐτοὺς Τισσαφέρνης σὺν τῇ δυνά- 8 

οἰ μει, ἐδίδαξεν αὐτοὺς ἡ ἀνάγκη κατασκηνῆσαι οὗ πρῶτον 
5, “ Ν ᾿ , " , ᾿ν- εἶδον κώμην καὶ μὴ πορεύεσθαι ἔτι μαχομένους " "πολλοὶ 

γὰρ ἦσαν οἱ ἀπόμαχοι, οἵ τε τετρωμένοι καὶ οἱ ἐκείνους 

5 φέροντες καὶ οἱ τῶν φερόντων τὰ ὅπλα δεξάμενοι. ἐπεὶ 88. 

δὲ κατεσκήνησαν καὶ ἐπεχείρησαν αὐτοῖς ἀκροβολίζεσθαι 

οἱ βάρβαροι πρὸς τὴν κώμην προσιόντες, πολὺ περιῆσαν 
φυν ὖ Ν Ν , 3 ΄ ς - ! Δ" 

οἱ “Ελληνες᾽ πολὺ γὰρ διέφερεν ἐκ χώρας ὁρμῶντας 
ΑΒΗ, Ἕ , »] ““ " ,ὔ “ 
ἀλέξασθαι ἢ πορευομένους ἐπιοῦσι τοῖς πολεμίοις μάχε- 

το σθαι. ἡνίκα δ᾽ ἦν ἤδη δείλη, ὥρα ἣν ἀπιέναι τοῖς πολεμίοις. 84. 
νΝ “ ᾿ ; φῳς Ἢ ΟΝ ᾿ 

οὔποτε γὰρ μεῖον ἀπεστρατοπεδεύοντο οἱ βάρβαροι τῦ 

“Ἑλληνικοῦ ἑξήκοντα σταδίων, φοβούμενα μὴ τῆς νυκτὸς Ἧ 
εῦ 3 ΄ι 5 “ 

οἱ Ἕλληνες ἐπιθῶνται αὐτοῖς. πονηρὸν γὰβ νυκτός ἐστι 85. 

στράτευμα Περσικόν. οἵ τε γὰρ ἵπποι αὐτοῖς δέδενται. 

ιξ καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πεποδισμένοι εἰσὶ τοῦ μὴ φεύγειν 
οἵ Ρ] ,ὔ »ἸΝ ἢ ’ ’ 7, - 
ἕνεκα εἶ λυθείησαν, ἐὰν τέ τις θόρυβος γίγνηται, δεῖ 

ἐπισάξαι τὸν ἵππον Πέρσῃ ἀνδρὶ καὶ χαλινῶσαι, δεῖ καὶ 

δωμακισθεντα ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν ἵππον. ταῦτα δὲ πάντα 

ΧΟαΝΕΕΕ. νύκτωρ καὶ θορύβου ὄντος. τούτου ἕνεκα ἈΕΡΗ 

20 ἀπεσκήνουν τῶν “Ἑλλήνων. ἐπεὶ δὲ ἐγίγνωσκον αὐτοὺς 86. 

οἱ Ἕλληνες βουλομένους ἀπιέναι καὶ διαγγελλομένους, 

ἐκήρυξε τοῖς Ἕλλησι συσκευάζεσθαι ἀκουόντων τῶν 

, πολεμίων. καὶ χρόνον μέν τινα ἐπέσχον τῆς πορείας οἱ 

βάρβαροι, ἐπειδὴ δὲ ὀψὲ ἐγίγνετο, ἀπῇσαν" οὐ γὰρ 
ἐς ὁ ρον ’ ε Ν δ , Ν ’ 25 ἐδόκει λύειν αὐτοὺς νυκτὸς πορεύεσθαι καὶ κατάγεσθαι 
ὶ Ν Ν “ δ 

ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. ἐπειδὴ δὲ σαφῶς ἀπιόντας ἤδη 51 

ἑώρων οἱ Ἕλληνες, ἐπορεύοντο καὶ αὐτοὶ ἀναζεύξαντες 
καὶ διῆλθον ὅσον ἑξήκοντα σταδίους. καὶ γίγνεται 



ΚΟΝΔΝΟ ΑΤΤΑΟΑΚ ΑΥ̓͂ Τ7ΤΗ. ΡΕΚ.574 Λ)5. 49 

“ Ν “ ἷ “ “ ς 7 
ΤΟσοῦτον μεταξὺ ΤΩΡ στρατευμάτων ωστε ΤΉ υστεραῖᾳ 

, οὐκ ἐφάνησαν οἱ πολέμιοι οὐδὲ τῇ τρίτῃ. 
- 

[ 
; 

"," 
δ 

᾿ 

ὼ 

᾿ 

ἦν 

Ἵ 

᾽ 

᾿ 

ᾷ γ' 
Σ Βημέ ο7ι δε γοεεγίλ ἄαν ἕλεν ρα ἐλε27 τὐαᾶν 271 )γογμέ ὀσδοί 7γ0772 

ξ Ζλε ἀξία, τυλΖίς ἐλ γεαγ 25 ἐλγεαΐογιοα ὧν Ζ7755αληγιες. 

' Τῇ δὲ τετάρτῃ νυκτὸς προελθόντες καταλαμβάνουσι 
φ ͵ 

χωρίον ὑπερδέξιον οἱ βάρβαροι, ἡ ἔμελλον οἱ “Ἑλληνες 
“ ᾿ 7 » ποὺ ς 4 }] Ν 

᾿ παριέναι, ἀκρωνυχίαν ὄρους, ὑφ ἣν ἡ κατάβασις ἣν εἷς τὸ 

88 πεδίον. ἐπειδὴ δὲ ἑώρα Χειρίσοφος προκατειλημμένην 

᾿ τὴν ἀκρωνυχίαν, καλεῖ Ξενοφῶντα ἀπὸ τῆς οὐρᾶς καὶ 

κελεύει λαβόντα τοὺς πελταστὰς παραγενέσθαι εἰς τὸ 

89 πρόσθεν. ὃ δὲ Ξενοφῶν τοὺς μὲν πελταστὰς οὐκ ἦγεν" 
5 ’ Ν ΩΡ 4 Ἁ Ν Ν έ ἐπιφαινόμενον γὰρ ἑώρα Τισσαφέρνην καὶ τὸ στράτευμα 

- ε, ἼΜΕΝ ἢ Ν Ι 3 ᾿ς ἷ “ ς “ 

πᾶν" αὐτὸς δὲ προσελάσας ρώτα Τὶ καλεῖς; ὃ δὲ 

λέγει αὐτῷ, "ἕξεστιν ὁρᾶν: προκατείληπται γὰρ ἡμῖν ὃ 

ὑπὲρ τῆς καταβάσεως λόφος, καὶ οὐκ ἔστι παρελθεῖν, 

40 εἰ μὴ τούτους ἀποκόψομεν. ἀλλὰ τί οὐκ ἦγες τοὺς 
Ἁ Ὁ ἃς , Φ 3 3 ’ 3 ας ᾿Κ 

πελταστὰς ; ὁ δὲ λέγει ὅτι οὐκ ἐδόκει αὐτῳ ἔρημα κατα- 

λιπεῖν τὰ ὄπισθεν πολεμίων ἐπιφαινομένων. ᾿Αλλὰ μὴν 

ὥρα γ᾽, ἔφη, βουλεύεσθαι πῶς τις τοὺς ἄνδρας ἀπελᾷ ἀπὸ 
τοῦ λόφου. 

«οροῤἧ΄ογε Φ6271,0᾽ 51427177107216 4] ἐο {}6 “471, ἐαΐδες »216722 ζ}6777 0772 

τὐ21} ( οΖγζΖροῤἠἠηχς᾽ 5α)οΐΖογι, αγιαἶ 561265 «ὐτΐλ ηεοΐ 67ο07ζέ ὦ 

2 αν φο7»7)2α71412710 {ἢ 4714771265᾽ 205212071. 

Ἢ; η0 ἘΠ 6. ες “Ὁ “ Ε ἧς Ν ς Ν 41 νταῦθα Ξενοφῶν ὁρᾷ τοῦ ὄρους τὴν κορυφὴν ὑπὲρ 

αὐτοῦ τοῦ ἑαυτῶν στρατεύματος οὖσαν, καὶ ἀπὸ ταύτης 
, 2 ᾿ς ἔφοδον ἐπὶ τὸν λόφον ἔνθα ἦσαν οἱ πολέμιοι, καὶ λέγει, 

᾿ς Κράτιστον, ὦ Χειρίσοφε, ἡμῖν ἵεσθαι ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ 
᾿ς ἄκρον' ἢν γὰ ῦτο λά ὺ δυνή 1 ἱ ; ρον᾽ ἢν γὰρ τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνήσονται μένειν οἱ 
) “- “ Ψ “Ὁ 

 ὕᾧὑπὲρ τῆς ὁδοῦ. ἀλλά, εἰ βούλει, μένε ἐπὶ τῷ στρατεύ- 

Ὀ 

- 

ΙΟ 
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5Ο ΑΛΝΝΑ42Δ4.515, 111. ἵν. 41---ὖΡΝ. Ρ. » 

ματι, ἐγὼ δ᾽ ἐθέλω πορεύεσθαι" εἰ δὲ χρήζεις, πορεύου, 

ἐπὶ τὸ ὄρος, ἐγὼ δὲ μενῶ αὐτοῦ. ᾿Αλλὰ δίδωμι σοι, ἔφη 4 
ὁ Χειρίσοφος, ὁπότερον βούλει ἑλέσθαι. εἰπὼν ὁ Ξενο- 

φῶν ὅτι νεώτερός ἐστιν αἱρεῖται πορεύεσθαι, κελεύει δέ 

5 οἱ συμπέμψαι ἀπὸ τοῦ στόματος ἄνδρας" μακρὸν γὰρ ἣν" ὃ 
δι. -ς κ᾿ 4. Ἂς - ἢ} ὁδμ , ς ταῦ 
ἀπὸ τῆς οὐρᾶς λαβεῖν. καὶ ὃ Χειρίσοφος συμπέμπει 4 

Νὰ. ἅν ἢ Ν , γ: ὦ Ν “ΨὟὙἮΦΖ 
τοὺς ἀπὸ τοῦ στόματος πελταστάς, ἔλαβε δὲ τοὺς κατὰ 

Ν , 7 3. ὗν ἃ 3 ,ὧνπ τ: μέσον τοῦ πλαισίου. συνέπεσθαι δ᾽ ἐκέλευσεν αὐτῷ καὶ 

τοὺς τριακοσίους οὺς αὐτὸς εἶχε τῶν ἐπιλέκτων ἐπὶ τῷ 
το στόματι τοῦ πλαισίου. ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο ὡς ἐδύναντο 44 

ο΄ δι ϑοι ον “ ᾽ὔ Ἑ ε Ῥ .. ΝΣ 
τάχιστα. οἱ ὃ ἐπὶ τοῦ λόφου πολέμιοι ὡς ἐνόησαν αὑτῶν ἣ 

Ν ἢ τόδ ἐλνν Ὑ τ ρς ΔΝ ᾿ ς. δὰ ε΄ τὴν πορείαν ἐπὶ. τὸ ἄκρον, εὐθὺς καὶ αὐτοὶ ὥρμησαν 

ἁμιλλᾶσθαι ἐπὶ τὸ ἄκρον. καὶ ἐνταῦθα πολλὴ μὲν κραυγὴ 45 

ἣν τοῦ “Ἑλληνικοῦ στρατεύματος διακελευομένων τοῖς 
15 ἑαυτῶν, πολλὴ δὲ κραυγὴ τῶν ἀμφὶ Τισσαφέρνην τοῖς 

ἑαυτῶν διακελευομένων. Ξενοφῶν δὲ παρελαύνων ἐπὶ 46 

τοῦ ἵππου παρεκελεύετο, ΓΑνδρες, νῦν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα 
- “ - Ν ΝΣ νομίζετε ἁμιλλᾶσθαι, νῦν πρὸς τοὺς παῖδας καὶ τὰς 

γυναῖκας, νῦν ὀλίγον πονήσαντες ἀμαχεὶ τὴν λοιπὴν 

20 πορευσόμεθα. δωνηρίδὰς δὲ ὁ Σικυώνιος εἶπεν, Οὐκ ἐξ 47 

ἴσου, ὦ Ξενοφῶν, ἐσμέν" σὺ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἵππου ὀχεῖ, ἐγὼ 
ΝΝ π΄. “ δὲ χαλεπῶς κάμνω τὴν ἀσπίδα φέρων. καὶ ὃς ἀκούσας Δξ 

ταῦτα καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου ὠθεῖται αὐτὸν ἐκ τῆς 
7) οἱ 

τάξεως καὶ τὴν ἀσπίδα ἀφελόμενος ὡς ἐδύνατο τάχιστα 
Ν Υ̓ ν 25. ἔχων ἐπορεύετο’ ἐτύγχανε δὲ καὶ θώρακα ἔχων τὸν 

ς φν ἐν ὐδδὶ ἐν σον Ν ᾿ δος ΤΗ͂Ν ΡΈΕΙ « ἢ ἱππικόν" ὥστ᾽ ἐπιέζετο. καὶ τοῖς μὲν ἔμπροσθεν ὑπάγειν 
“-“ , ὸ 7 ὲ 

παρεκελεύετο, τοῖς δὲ ὄπισθεν παριέναι μόλις ἑπόμενος. 
: Ν ΛΟ 

οἱ δ᾽ ἄλλοι στρατιῶται παίουσι καὶ βάλλουσι καὶ λοι 
Υ 

δοροῦσι τὸν Σωτηρίδαν, ἔστε ἠνάγκασᾳ λαβόντα τὴν 

30. ἀσπίδα πορεύεσθαι. ὃ δὲ ἀναβάς, ἕως μὲν βάμε ΝΣ 

ἦν, ἐπὶ τοῦ ἵππου ἦγεν, ἐπεὶ δὲ ἄβατα ἦν, καταλιπὼν τὸν 



Γι 

Ω͂ 

ὟΝ 

ΤΑ ΣῸΚ ΚΕΤΑΚ2ΖΑ47 ΤΑ ΚΟΟΟΘΗ͂ ΓΑ ΚΦ ΌΟΜΖ7Α. δὲ Νὴ 

᾿."- ; ΣΑῖΝ τος , 
πον ἔσπευδε πεζῇ. καὶ φθάνουσιν ἐπὶ τῷ ἄκρῳ γενό- 

Β΄. ᾿ Ν ,ὔ 

ἰενοι τοὺς πολεμίους. 

ΕΠ ΑΡΤΕΚΥ 

7126 ὁλιδηεν ἐλε71 γεε, αγιεἶ {76 (σγεείς δγισαηηῤ 271,5 γϑαΐ 4072707γ 

ς Ζ5: 114 2ἠῥαζη:. ὁιεέ ζλε φγιεγεγ αραῶΖ72 αῤῥεδαγ αγιαἰ δέρ7,) 20 

ο΄ ῥρίγγι ἐλδ ΦΖἰαρος. 

ς Ἔνθα δὴ οἱ μὲν βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον ἣ 

." αστος ἐδύνατο, οἱ δὲ ΠΡΧΛΉΡΕΣ εἶχον τὸ ἄκρον. οἱ δὲ 

ἐμφὶ ᾿πϑέρνην καὶ ᾿Αριαῖον ἀποτραπόμενοι ἄλλην 5 

δὲ δὸν ᾧ ῴχοντο. οἱ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον καταβάντες ἐ ἐστρατο- 

πεδεύοντο ἐν κώμῃ μεστῇ πολλῶν ἀγαθῶν. ἦσαν δὲ καὶ 

λαι κῶμαι πολλαὶ πλήρεις πολλῶν ἀλαθθν ἐν τούτῳ 
2 

ἐς πεδίῳ παρὰ τὸν Τίγρητα ποταμόν. ἡνίκα δ᾽ ἦν δείλη 

ἐξι μπίνης οἱ πολέμιοι ἐπιφαίνονται ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ το 

Ἧι “Ἑλλήνων τ ὐγάν τινας τῶν ππ προ τς ἐν 

᾿ πεδίῳ καθ᾽ ἁρπαγήν᾽ καὶ γὰρ νομαὶ πολλαὶ βοσκη- 

“ΜΗ των διαβιβαζόμεναι εἰς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ κατ- 
ΒΝ ἜΙΦΑ : Ὑλνι τρὴς ἡ τε 
ἐλήφθησαν. ἐνταῦθα Π᾿ΠΙσσαφέρνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 

κάειν ἐπεχείρησαν τὰς κώμας. καὶ τῶν Ἑλλήνων μάλα 15 

ὕμ: σάν τινες, ἐννοούμενοι μὴ τὰ ἐπιτήδεια, εἰ κάοιεν, 

οὐ! ς ἔχοιεν. ὁπόθεν λαμβάνοιεν. καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ Χει- 

ίσοφον ἀπῇσαν ἐκ τῆς βοηθείας" ὃ δὲ αν ο νῶι ἐπεὶ 

τέβη, παρελαύνων τὰς τάξεις ἡνίκα ἀπὸ τῆς βοη- 

ἀπήντησαν οἱ “Ἕλληνες ἔλεγεν, ἀλομ ὦ ἄνδρες 2ο 
᾿- ὑφιέντας τὴν χώραν ἤδη ἸμέτεθαΝ εἶναι; ἃ 

» ὅτε ἐσπένδοντο διεπράττοντο, μὴ κάειν τὴν βασι- 

ἑξως ς χώραν, νῦν αὐτοὶ κάουσιν ὡς ἀλλοτρίαν. ἀλλ᾽ 

οὔδῳ καταλίπωσί γε αὑτοῖς τὰ ἐπιτήδεια, ὄψονται 

..- ἐς: Ὀ 2 
“, 
ἂν 

κι 
πὴ  π - 

σους Ἄ, 
κε: 



52 ΑΛΝΑ484517.5, 111. ν. 5--ἰ7. «“«ὐἶνξ 
Ζ » 

᾿᾿, “ 
Ρ "Ἂν 

᾿ π᾿ ϑοος “ 
. 

καὶ ἡμᾶς ἐνταῦθα πρῥευομέγονες ἀλλ᾽, ὦ Χειρίσοφε, ἐ ε 

ἔφη, δοκεῖ μοι βοηθεῖν ἐπὶ τοὺς κάοντας ὡς ὑπὲρ τῆς 

ἡμετέρας. ὁ δὲ Χειρίσοφος εἶπεν, Οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ" Υ 

ἀλλὰ καὶ ὑμεῖς, ἔφη, κάωμεν, καὶ οὕτω θᾶττον παύ- Ὁ 

5 σονται. 

716 ἀγεεζς αγ7γ6 φριμοῖ ἐἰζεεοτγαρεα, Μγιαἴζ)ιρ ἐλεηηδοῖσες δρ:- 

εἰοσεαῖ ὀοίεσυδοη ἀρὰ »ιομγιζαζηι5 ἀγα ἐλ6 7ΙΡ7γ25.. διέ ἃ 
Αἰ λοάζαγ φγοῤοδος ὦ δελθηισ 707 ἐλε17 ογοδοζγιρ ἐζε γέψεγ ὧν 
α 2ογιζοογι. φᾷ 

Ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἀπῆλθον, οἱ μὲν ἄλλοι ἢ 
Ν δ , - Ν Ν Ν ν. ἋΦΖΗ περὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν, στρατηγοὶ δὲ καὶ λοχαγοὶ 
“- - “ ΔΜ , 3 Υ ; Ν “." 

συνῇσαν. καὶ ἐνταῦθα πολλὴ ἀπορία ἦν. ἔνθεν μὲν 

γὰῤ ὄρη ομῇ ὑπερύψηλα, ἔνθεν δὲ ὁ ΠΟΤΟΡΙΝ τοσοῦτος. 

ιοτὸ βάθος ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑπεέρέχευι πειρωμένοις 

τοῦ βάθους. ἀπορουμένοις δ᾽ αὐτοῖς προσελθών τις 8 

ἀνὴρ Ῥόδιος εἶπεν, ᾿Εγὼ θέλω, ὦ ἄνδρες, διαβιβάσαι 

ὑμᾶς κατὰ τετρακισχιλίους ὁπλίτας, ἂν ἐμοὶ ὧν δέομαι 

ὑπηρετήσητε καὶ τάλαντον μισθὸν πορίσητε. ἐρωτώ- 9. 

τ μενος δὲ ὅτου δέοιτο ᾿Ασκῶν, ἔφη, δισχιλίων δεήσομαι; 

πολλὰ δ᾽ ὁρῶ πρόβατα καὶ αἶγας καὶ βοῦς καὶ ὄνους, 
ἃ ἀποδαρέντα καὶ φυσηθέντα ῥᾳδίως ἂν παρέχοι τὴν 

διάβασιν. δεήσομαι δὲ καὶ τῶν δεσμῶν οἷς χρῆσθετο 
ν γι: Ἶ : ᾿ , δ ᾿ Ν Υ “ περὶ τὰ ὑποζύγια’ τούτοις ζεύξας τοὺς ἀσκοὺς πρὸ 

20 ἀλλήλους, ὀρ μῦσαν ἕκαστον ἀσκὸν λίθους ἀρεῖ καὶ 
ἀφεὶς ὥσπερ ἀγκύρας εἰς τὸ ὕδωρ, διαγαγὼν καὶ ἀμφοῦν “ 

Πεῤυϑεν δήσας ἐπιβαλῶ ὕλην καὶ γῆν ἐπιφορήσω" ὅτι: 

μὲν οὖν οὐ καταδύσεσθε αὐτίκα μάλα εἴσεσθε: πᾶς δ, 

ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἕξει τοῦ μὴ καταδῦναι. ὥστε δὲ μὴ 
3 ἥ ς ὦ ἌΝ. κ“ ,ὕ ὯΝ 

25 ὀλισθάνειν ἡ ὕλη καὶ ἢ γῆ σχῆσει. 
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ιν 

716 τεὐεήηε ὃς γεγεεΐδαῖ ας 17γη2γαςίζεαδίε, ἀγα ἐΐ6 σογιεγαΐς 

7267 δα γ712710 ἡγογε σαῤίζχψες ἐλε παΐμ7γε. 977 ἐδ φοι7 7}, 

γεδοῖψε ἕο αἰΐελιῤέ α7ὲ 7556 ἐλγοιρά ἐλ ηιεοτγιίαζ7ε5 2720 

“4γη:έ7ι12α. ᾿ 

χαρίεν ἐδόκει εἶναι, τὸ δ᾽ ἔργον ἀδύνατον: ἦσαν γὰρ οἱ 
» ᾿ς κωλύσοντες πέραν πολλοὶ ἱππεῖς, οἱ εὐθὺς τοῖς πρώτοις 
18 οὐδὲν ἂν ἐπέτρεπον τούτων ποιεῖν. ἐνταῦθα τὴν μὲν 
; ἃ ὑστεραίαν ἐπανεχώρουν εἰς τοὔμπαλιν [ἣ πρὸς Βαβυ- 
[ [. λῶνα] εἰς τὰς ἀκαύστους κώμας, κατακαύσαντες ἔνθεν 

ἐξῆσαν᾽ ὥστε οἱ πολέμιοι οὐ προσήλαυνον, ἀλλὰ ἐθεῶντο 
Ν᾿, Ψ Φ ᾳ “ οἱ , ε καὶ ὅμοιοι ἦσαν θαυμάζουσιν ὅποι ποτὲ τρέψονται οἵ 

5 “ ἃ “ ἴω Ἕλληνες καὶ τί ἐν νῷ ἔχοιεν. ἐνταῦθα οἱ μὲν ἄλλοι 
᾿ “ πὴ ῊΝ Ν 5 “4 3 Ρ ε Ἂς Χ στρατιῶται ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν' οἱ δὲ στρατηγοὶ 
" δ , Ν ε , πάλιν συνῆλθον, καὶ συναγαγόντες τοὺς ἑαλωκότας 

δ Ν ’ “ ; 7 δυκ ἢ Ν»! ς 
15 ἤλεγχον τὴν κύκλῳ πᾶσαν χώραν τίς ἑκάστη εἴη. οἱ 

᾿ δὲ ἔλεγον ὅτι τὰ μὲν πρὸς μεσημβρίαν τῆς ἐπὶ. Βαβυ- 

λῶνα εἴη καὶ Μηδίαν, δι ἧσπερ ἥκοιεν, ἣ δὲ πρὸς 
δέ αν ἢ ᾿ ἔἕω ἐπὶ Σοῦσά τε καὶ ᾿Εκβάτανα φέροι, ἔνθα θερίζειν 

’ λέγεται βασιλεύς, ἡ δὲ διαβάντι τὸν ποταμὸν πρὸς 
᾿ 7 

΄““ ᾿ς ἑσπέραν ἐπὶ Λυδίαν καὶ ᾿Ιωνίαν φέροι, ἣ δὲ διὰ τῶν 
Ξ-Ὡ ἃ Χ ᾿ “ “ 2 ’ὔ ὀρέων καὶ πρὸς ἄρκτον τετραμμένη ὅτι εἰς Καρδούχους 

: , . 16 ἄγοι. τούτους δὲ ἔφασαν οἰκεῖν ἀνὰ τὰ ὄρη καὶ πολε- 
ν 
- Ν 

᾿ς μικοὺς εἶναι, καὶ βασιλέως οὐκ ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ 

μυριάδας" τούτων δ᾽ οὐδένα ἀπονοστῆσαι διὰ τὴν δυσ- 

ἐμβαλεῖν ποτε εἰς αὐτοὺς βασιλικὴν στρατιὰν δώδεκα 

7 νον Ν Ν ἢ Χ 2 κ 
χωρίαν. ΟἿῸΤΕ μέντοι πρὸς τὸν σατραπήν τὸν ἐν Τῷ 

ὔ ᾽7ὔ ΝΥ Ψ “- Ν 9 7 πεδίῳ σπείσαιντο, καὶ ἐπιμιγνύναι σφῶν τε πρὸς ἐκεί- 

17 νους καὶ ἐκείνων πρὸς ἑαυτούς. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ 
; ἍΨ ἘΣ ΡΉΜ ᾿ Ν ε , ἤ στρατηγοὶ ἐκάθισαν χωρὶς τοὺς ἑκασταχόσε φάσκοντας 

εἰδέναι, οὐδὲν δῆλον ποιήσαντες ὅποι πορεύεσθαι ἔμελλον. 

ὦ, 

: ᾿] ,ὔ “ - - Ν ἃς " Α 

190 ᾿Ακούσασι ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς τὸ μὲν ἐνθύμημα. 

σι 
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- 

ρον τ 
54 ΑΜΝΑ84.575, 111. ν. 17, 18. 

ἐδόκει δὲ τοῖς στρατηγοῖς ἀναγκαῖον εἶναι διὰ 
ὀρέων εἰς Καρδούχους ἐμβάλλειν: τούτους γὰρ. 
θόντας ἔφασαν εἰς ᾿Αρμενίαν ἥξειν, ἧς ᾿Ορόντα: ΠΣ 
πολλῆς καὶ εὐδαίμονος. ἐντεῦθεν δ᾽ εὔπορθ! ἐφ 

5 εἶναι ὅποι τις ἐθέλοι πορεύεσθαι. ἐπὶ τούτοις ἐθ ὕσι 
ὅπως ἡνίκα καὶ δοκοίη τῆς ὥρας τὴν πορείαν ποιο 
τὴν γὰρ ὑπερβολὴν τῶν ὀρέων ἐδεδοίκεσαν "ἢ 1 

καταληφθείη" καὶ παρήγγειλαν, ἐπειδὴ δεαῖΝ ὡς 

συσκευασαμένους πάντας ἀναπαύεσθαι, καὶ ἕπεσέ αι 
το ἄν τις παραγγέλλῃ. 

ὧ ΓῚ ᾶ᾿ ὰ ἱ ΝΝ 







ΒῚ ΓΟΞΕ ΣΎ Π΄ἔἕἔΨἝψῳΗι ὦ 
σὺ Με λα "τ πο. ωἱ4.2 ᾿ «ὧν Σ ὃ ᾽ 

. 

ΦΙατεπδοι ἄτεθθ ὅϑεντοβ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ 

ΑΝΑΒΑΘΙ5, ΒΟΟΚ ΠΙ 

ἩΙΤΗ ὙΝΈΧΟΡΟΘΤΙΟΝ, ΝΟΤΕΙ, ΤΟ. 

ΒΝ 

ΕΜ ΑΚΘΗΑΛΙ,, ΜΑ. 

ΚΕΟΤΟᾺΚ ΟΕ ΤΗῈΕ ΒΟΥ͂ΑΙ, ΗΙΘΗ ΞΟΗΟΟΙ,, ἘΡΙΝΒΌΒΟΝ 

Ῥατί 11.---ἸΤοΐίο5 

Θείοτὸ 

δ κῸ μὴ ΟΤΑΒΕΝΘΟΝ ΡΕΙΘΟ 

ἜΗΝ μ ῬΟΟΟ ΧΧΧΨΤΙ 

π᾿ [41 γίρλϊς γερεγυσα] 
Κ᾽ ΠΝ ᾽ ] 

Ψ ἀν ΐ 

ὦ Σ 

ἌΡΗ ᾿ 



ἃ σπὺ σε 

ἨΕΝΕΥ ΕΒΟΝΡΕ. 

ΟΧΕΟΒΡ ὈΝΙΨΕΚΒΙΤῪ ΡΒΕΒ5 Δ ΑΚΕΗΟῦΞΒΕ, 

ΑΜΕΝ ΟΟΚΝΕΕ, ΕΟ, 

“- 

.«θ 



ἊΝ ὦ ὍΤΟΥ 

1.1. τ, Ὅσα μὲν δὴ... δήλωται. ΤῊΪ5 5εοίίοη, ΠΠ|κ6 βι τα ]αγ βθοϊίοης Τ, ὃ Ἰ 

δ ιιος οὗ 411 {π6 Ῥοοῖκβ, οἴμεγ {μη (ῃ6 ἢτγβί δηά οἰχίῃ, ἰβ ἃ 
ἴοη. Πα παγγϑίνα νγὰβ ποῖ οὐ ρίπα ΠΥ αἰν δα ᾿Ἰηΐο θΟΟΚΒ, δηὰᾶ 

6 α΄Ἰα ποὶ τε αΐτα 5ιΟἢ ΒΌΓΤΩΤΊΔΤΙ 65. 
νερὰ ταῖς σπονδαῖς : εἰΓΠΕΥ “ εἴ; ι7,2720 ̓  ΟΥΘ“ 2|72.147. ἰῃ6 ἰτιςα.᾽ ΤΠΘ 
." Ἴοπ ἐν 15 τιϑεα γεσῪ ἔγθοὶν ἰο ἱπάϊσαίθ {Π6 σοπάϊιοηβ. ΟΥ οἰγουτη- 
ο68. ὑπάετγ ψγΒ]Ο ἢ Ῥειβοῃβ Ἰῖνθ οὔ δοῖ; 6. ρ. ἐν ἀφθόνοις ἰΐ. 25, ἐν 
5, ἐν πολέμῳ, ἐν ἴσῳ, ἐν αἰσχύνῃ, κιτιλ. ῬῸτ [Π6 ἴδοίβ οἴ. Ιπίτοάπο- 

ΚΒ. ό.. 
] Ἰᾶ ΝΠ νον ἦσαν : “μα Ῥεδη 5εἰζεά. ὍΤῇε Ἰεδάϊηρ τεεὶς ὃ 2, 

5. ἽΕΙ ΘΡΡΓεΠεπα θα δηά βεηΐ οἡ [0 (ῃ6 Κίηρ, γγ8ο οδιιβεα ἴῃδῖὰ ἴὸ 
ν μα 6 ΟΠ ἃ : 16 ϑυθοζγαϊηαί οἴδποοιβ σοῦ οπί ἄονῃ, δῖ ομοθ. 866 

οἷ ὅτι ἼΟΠ, Ρ. ὅ. 

τῶν λοχαγῶν κ.τιλ. : ρῥατ να σεηϊίνεβ, ἃ5. πι5π4] 27 εδαζη,᾽ ἴῃ 6 
ἴ φΌνΕΓΩΒ {Π6Π1. 

; ἐ τ δή ΕἸα Βα βίϑεβ. πολλῇ, “γοὰ ΤΆΔΥ Ὀ6 56ΤΕ. ᾿ 
ενοι μέν: “ τοὐξγάμμ ἴῃ [86 ἢτβί ρ]δοθ. ΤὍΤηῃδ ρασγίίοὶθ 

5 ὧς ὙΠ0]6 Οἴδαβε, Δα ποῖ τῃογαὶν {[Πη6 σγοσα ψ ίο ἢ Ῥτεοθάε5 ἴι. 
τεύετο μέν ἴῃ ὃ το ῬεΙον, ἀπὸ Διὸς μέν ὃ 11, δΔηα ὁρᾶτε μέν ἴῃ 

ἢ 

ἊΝ 

͵ ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις : “δὲ [πε νεΓῪ σαίε5. οὗ 1π6 Κίηρ,᾽ 1. 6. ἴῃ 
ΕΓΥ Ἀδατὶ οὗ [6 επαρίτα. βασιλέως νϊτμουῦέ ἰῃ6 δτίϊο]ς, ἱπαϊοαίίηρ, 

ΟΥ̓: ν᾽ ἴο ταρτιίαγ ατεεὶς ργϑοίϊςθ, ἰῃ6 2 γοΐαγε Κιηρ,. 
.9. ἧς σαν πα [Ο]]ονγηρ γε Ὸ5 816 ΤΟΙ ΥΚΑΡΪΘ ἃ5 ΤΆΤ ἰηβίδηςσες οὗ 
ἐ ἡμαϊεαίζσες ἰο ἜΧρυθβϑβ {ἰπ|6 2γεδο)ιέ ἴῃ ρῬαϑί ογαΐζο οὐζέφεεα. ΤῊ 

: » περ ἴη ατεεῖὶς ψου]ὰ ἤδτα τεαπῖσα αἰζπεσ ῥτεβεπί Ζηωζεαζοξ 
ἐβεπὶ οῥαζήσε, (ἀοοάνίπ, 2ο6 ὁ: Εὸχ ἃ βἰτηΐϊατ νατιαἰΐοη οἵ, 11. 1]. 

ὅτι μόνος ἐφρόνει οἷα δεῖ τὸν ἄρχοντα, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἄπειροι ἦσαν. 
ΟΡ 50 ἴο 5ρ68Κ, δὐορίϑ [Π6 βίδίεμπηβηΐβ 85 ἴδοῖβ ργεβεηΐ ἴο Ἦϊ5 τηϊη 

ἢ ὙΠ Πρ ΠΪ5 ὨἸβίοτυ. : 
τὰν ἄν : Ῥτορευῖν “ἰπ6 τηδυκεί- Ϊδοθ,, ἀπ ἴμεπ “ρτγονίβίοηβ.᾽ 

με ὅσον ΤΊΒθαΡΠεσπε5 μα εηραρσεά {ῃδὶ Π15 ῬΡΕορΙα ψουῦ]ά 1εδά 
8816 Ῥδοῖ ἰο ὕτεεος ἀγορὰν παρέχοντας, 11. 111. 26. 
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ΧΕΔΝΟΡΠΗΟΛ, ΑΜΝΑΒΑΙΣ 11. : 

Ι. ὃ 2, Ηξπποε ἔτι, “πὸ ὁπ6 γοτῦ γγὰ5 ροίηρ' ἴο Ππᾶ (ῃδπὰ ργονίβίοπβ, [Π6 {τεαΐ 
Βανίηρσ θθεη ὈτΌΚοη. : 

1.11. μύρια στάδια : τουρὮΪΥ ϑρθαϊκίηρ, “θθνθη πυπάᾶτοα «ἠὰ ἢ 
τΏΪ]6 5. ΤῊΪ5 15 Ῥσθί τυ ΠΘΑΤΙΥ (86 ἀἰδίαποθ ἃ5 [Π6 οσονν ἢϊ65 ἔγοπη ΒδΡΥ ἣν. ῃ 
ἴο {ῃς Ἰοηΐδῃ οοαβίβ. (ΟἿ (Π6 τῃδρ. : 

1. 13. ἐν μέσῳ: ᾿“λέμαεγέσιρ {ΠΕ ῚΓ Ποιηθνγασά Ἰοῦγπαγ.ὐ 80 ἱπ᾿ 
Ονγοῤ. Ν. 1ἰ. 26 τί δ᾽, ἔφη, ἐν μέσῳ ἐστὶ τοῦ συμμίξαι ; “ Απάᾶ ΩΣ βα Ο 
ἢ6, ἰ5 ἴο ρσενεηί {ῃ6 μιροι!ος δ᾽ ΕῸΓ ἃ αἰ ρδγοπὶ π86 οἱ 186 ΩΣ οἱ 
ΒΘΙονν ὃ 21. ᾿ ̓  

Ῥ. 32. 1. 1. νικῶντες μὲν -- εἰ μὲν νικῷεν. ὙΤΗΘ ῥτοίαβίϑβ οἵ ἃ ΒΥΡ' Ν 
τῃδεῖοα] βαεμίθποθ 15 [ΤΕ ΠΟ ΠΕΠΥ Ἔχργοϑθθα ΒΥ ἃ ρατίϊοῖρὶθ. Οἱ, ἀοοάνί ι,. 
Ογέσς (ὐ7α)»7,47,, 1090. 1. "" Ἐ ἧ. 

1. 2. ἡττηθέντων δὲ αὐτῶν : ρῥτοίαϑἰ5 4150, Ὀπὶ ἴῃ [Πῖ5 ἱπϑίδπος σῈΓ ἰᾶν ̓᾿ 
οαδθ6 (ραγίϊνε) οὐ δοοοιηΐ οἵ οὐδείς, ΟΥ τα Υ Ῥϑιμαρ5, 672. αὖς. ἴῃ 
Ὀγοκθῃ οοηβίππιοςίοη, οἵ, ΕΙον ὃ 40 οὕτω δ᾽ ἐχόντων. ΟὈδοτνο, {Π6 ἢχϑε 
σομαἸ 0η 15. ΕΧΡΥ ϑβοα ὈΥ ἃ τη ῬΑ ΟΡ], “ανθη 1 {ΠΕῪ γεσα (ἀπά, 
οοπίϊηπδα ἰοὸ Ὀ6) ἔΠ6 σοπηπθσγοῖβ᾽ ; [Π6 βεοοπᾶ ΒΥ δὴ χογδέ, " ὙΥΒΕΓΟᾶΒ ἴ 
οὔκ ἴΠῈῪ σγετα Ρεαίεη.᾽ Οἱ. υῆν ἣν “η͵οοος ἀραὶ 7 γ156ς5, Ρ. 110. -"- ᾿- 

ὃ 8. 1. 3. ἀθύμως ἔχοντες. ΔΥΊ αἄγνετθϑ, ἔχειν 15 ἱπίγαηβίεἶνο, Ξε "ἴο δε 
ἃ Ῥαγίϊουϊαγ σζαΐα.᾽ 

1. 4. εἰς τὴν ἑσπέραν. εἰς 15. τπιξεά ἴοτ [Π6 “{{π|6 6}, ἴο ΕΧΡΙΕ55 {86 ἰᾷ 46 

οὗ ἃ ρΡοϊηΐ οὗ {{π|6 Ἰοοϊκβά οσνγαστά ἰο. Οἱ. “πα. 1. νἱῖ. 1 εἰς τὴν ἐπιοῦσαν 
ἕω. ΤῊΪ5 ἰ5 παίϊισα!ν {μ6 οαβ6 ἢ μια ἰἴπηεβ, {1 τηοσηΐηρ' ἀπ Θνεπὶτ 

σίτου : Ρατίἰνα σεηϊ να, ταρι]Υ]Ὺ ἴῃ ἘΕΙΕ- Ὑγ ἢ νεσθϑ5 οἱ ζαζζης 
85 ὙΠΓ ΤΏΔΩΥ ΟΕ γε οοποαϊγβα ἃ5 αἰδοιίηρ (6 οὈ]εοΐ ΟὨΪΥ ἰπ ρατί 
ϑ' ἃ ἀοοάνϊη, 1Ι6γ. ἢ 

Ι. 5. τὰ ὅπλα. ΤῊΣ ἀοίεξηβῖίνε δττη5, ἱ. 6. {π6 58 1615, ὑχζεσα ΠΣ ΠΗ 
τορείπεσ ΡΥ {π6 βοϊάϊοσβ ῃεη οἵ ἐστον αἱ {Ππεῖτ᾿ βθυεγαὶ σδιηρίῃν Ῥοσίς, 
βίδιουβ. Ηδηςα Πετα -  {Πεῖτγ ααδτίασβ. 

δ4, 1.11. Ἦν δέ τις. ΤΙηνετδίοη οὗ {Π6 βεπίεποθ ἴο τῆδκα {Π6 βαδ]εςί, ἢ ι 
ΠΟΡΒοὴ {86 Αἰμεηΐδη, ργοπιϊηθπί, ῊΘ βίουνυ 15 [ο]4 δ5 ΒΥ «ἃ [πϊτὰ μὰ ΜΕ Υ» 
ΧΕΠΟΡΒΟῊΗ ἴου 5οΠ16 σθάβοη ποῖ ἀδβίτηρ ἰο ἈΡΡΘΔΓ 85 15 αυΐποσ. ((Οἔ 1πη- 
ἰτοἀποιίοπ ἴο Βοοῖϊς 1. ρ. χυὶ.) Ηε μαά Ρεεῆ πηδπίϊοπϑᾶ βενεσαὶ ἤτηεϑ ἐν π 
ἴῃ6 ῥσδνίοιιβ θοοῖβ, θαϊ 15 ἱπῃροτΐβηοθ 85 8 δοίοσυ ἴῃ {Π6 Βίοσυ θῈ οἵη 5. 
ΟὨΪΥ͂ ΠΟΥ, δηἃ Πδησα ἐδ το [ὈΓΠΊΔ] ΤΘΠΠΟΙ ἴπ ὙΠΟ Πΐθ ΠΑΓΙῚΘ ὃ Ἴ 
Ῥταυΐοιιβ ἰδίου δια ἰηἰτοάποθά. ἘΕῸΓ τότ ἀεία!]εα ἀἰβουββϑίοη οὗ χα 
ΡΒοη᾿ 5 σοπηβοίΐοη ψἱ τ[ῃ6 εχρβαϊίοη 566 Ιηἰτοάποιίίοι ἴο ΒΟΟΚ 1. 
ῬΡ. ΧἰΪ 544. 

1. 12. οὔτε. . . ὦν : “ΔΙ ΠοῸρΡῊ Π6 νγὰβ πεῖ μοσ,᾽ εἴς. 
1 χὰ: ξένος ὧν ἀρχαῖος : “οη {με στουππά οἵ {Πεῖγ οἱ ἐτἰοπϑῃϊρ.᾽ 
1. 15. ποιήσειν. ΤΠ 5 ]εο οὗ σοῦγβα 15 ῬΥΟΧΘΠιΙΒ--- {πδξ Β6 νγοι 116 

Ῥτίηρ' Ηἷπι ἱπίο τεϊἰΐομβ οὐ ἔοπάϑῃῖρ ἢ Ογταβ. ΤῊΘ βαδ]εοξ ἰ5. 65- 
2γεσεά νεῖ [6 ποχὶ ἰηδηϊίνα. (αὐτὸς νομίζειν) θεοαιδα ἔπεσ ῬγΟΧΘη 8 
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δι δν.21| 2 ἘΞ ὩΣ 22, Ζ. 28. 

μεὶ πρ' 5 ΟΥγ οα56 ἱπίο Ῥατα]]ο] πὴ ἢ ΧΈΠοΡΒοη᾽ 5. (Οἵ. ἀοοάνηη, 1, δ 4. 

Χοπορβοα ἃ 5 ἃ τηαίίεσ οὗ αοϊ αϊ4 ῥσγοίδεσ Ουτσιιβ᾽ {τ Π5}1Ρ ἴο ἢϊ5 
ἢ ἴθι ἢ ἀπ 6 νγαὰβ θδῃϊβῃθα ἰπ οοηβοάιεποθ. ΟἿ, Ιπἰτοάποίίοη ἴο 
Ἰκ 1. Ρ. χῖν. 
16. μέντοι. Αἀνετβαίϊνε ρατίϊοὶθ, Ῥεοαῖβα ΧοποΌΡρΒμοη αϊά ποί αὐ ὃ 5. 
ΤΟΙ ονν ΗΪ5 δανίοθ, θυΐ ἢτϑὲ σοηβα!οα ϑοοταΐθβ, μ15 στθαΐ συϊάθ ἀπά 
ΠΌΤΟΣ. 

᾿, Σωκράτει τῷ ᾿Αθηναίῳ. ΤἸῇα «τίϊοϊα ἱταρ]ο5. ἐμαὶ {15 νγαβ 
αγοις Αἰμθηΐδη. ϑοοτγαίΐθθ, θοση Β. Ὁ. 468, οοπαδιηπϑά ἴο ἄβαίῃ 85 ἃ 

ὦ ΟἿ ἱππογαΐοσ Β. Ὁ. 309, ὰ8 {π6Ὸ ρτεαΐθϑί Ῥῃ]] βορηΐο ἰθδοθεσ οἵ 

τ τρες ῬΙαῖο νγὰβ ἰβ τηοϑὺ δηλϊπθηΐ ΡῸΡΙ], αὶ ανεσυ στθαΐ {Π]η Κατ οὗ 
τ ὔἴπηοϑ νγὰ5 ἀδερὶν ἱπηπεπηοοα ΡΥ (πε ἰεδομὶπρ οὗ ϑοοταΐςβ. Βοίῃ 
Ὁ (ἴῃ Πὶ5 ““2οἰορία «ϑοιγαΐζς, Τλαεξαάο, ἀθπὰ τηδὴγ οἴμεσ οἵ 15 αἷα- 
οΕ) δηά Χεποόρθοη (ἰπ ἢϊ5 722εγιογαῤ᾽ἧ[α) Πᾶνα Ἰεῖς τι νἱπαϊοαίίοηβ οἵ 
᾿ ΐ 5᾽ ΒΟΌΠΠ οὗ ομαγδοίεσ δῃα οἱ ἀοοίγπα. 
Ἴ το. πρὸς τῆς πόλεως: ρσοηϊνγε οαβθ, ἴΠ6 οἵ Ρεΐπρ τερατάβα δ8 
δεαήδ ποτὰ ΐο ἢ τῃ6 ὈΪατηθ χου]α οοπης ἴο ΧεπορΒοη. 50 οὗ 

᾿ » ἴῃ ΤΠ]. νἱ. 353 ἔχων μὲν ἔπαινον πολὺν πρὸς ὑμῶν. 
" πὰς φίλον γενέσθαι. ΤῊΙ5 15 ἐφαϊνα]εηΐ ἴο ἃ ποίη, «ηά 15 {πτ5 
β ]εο οἵ εἴη, ὑπαίτιον οἵ σουγδ6 Δρτθαίηρ' ΜΠ ἴ{. 
,; 20. ἐδόκει. Νοί “5εειηβα ̓  (ῃ]Οἢ 15 βεϊἄοπῃ ἃ ροοα ἰτδηβδίϊοη οἵ 
56: ΣΤ Ὁ), θαὶ “ νγὰβ ἱπουρηΐ :;᾿ “Ῥεοδῖιβα Ουγαβ νγὰβ ἐπουρῃί ἴο Πᾶνα θθεῃ 

ρροῖς ΣΤ 'γ Ζεϑίουβ ἴῃ Βὶς οΟρεγαίΐομβ αραϊηϑδί Αἰμθη5 ΘΟΠ] Οἱ ΜΕΥ σι τῆς 
ΔΟΙ ΟΠ Ἶ8η5.᾽ 

τ προθύμως: βαρατζαίβα ἔτοτὶ 115 νευρ, Ῥεοδιβα 1 ἰ5. εἰηρῃδίϊς ; 566 
8 τ ηβ᾽ ίϊοη. 
1 Ἵ. 21. τῷ Ξενοφῶντι. Ατίϊο]ε, Ῥεοδῖιβα ΧΟΠΟΡΠΟΠ 5 πάτημα δᾶ ρτε- 
ἧς ἢν οοουτταα ἴῃ {Π6 πατταίϊνα. 

ἷ Ἵ, 22. ἐλθόντα : δοοιιδαίϊνε, 45 σι θ]εοὶ οὗ [ῃ6 ᾿πβηϊἶνε οἰδιβε--- [Βα 
δ" οὐ] σῸ ἰο 16 ]Ρ}ϊ δπᾶ,᾿ εἴς. Χεηοόρβοη οἤξῃ τείαϊηβ (μ6 ἀδίϊνε 1ἢ 

ΠΒΕΓΙΟΙΟΠΒ ; 6. σ΄. ὈΕΪον 11. 11. 
ῷ θεῷ. ΤῊΣ τίίοϊα 15 υϑεᾶ ΨΕΙΥ ΤΠΟἢ 85 ἷἰπ τῷ Σωκράτει ἅὈονε, 
Εν ε ΒΡΘΟΙΔ ΠΥ ἰαπιοιιβ, ποτα Ῥτί ΟΠ] ΥΪῪ ἃ5 Δ Δαν 567 1Π {1 65 

Ν᾿ 

ΐ » 

ἢ 

ἰδ 

ὡ-- 

ὍΟὮ. 
Ὁ 
Ἂ 

υρθ ἂν θεῶν... ἔλθοι. ΤΠ απεβίίοη 15 οοπίαἰπαά ἴῃ τίνι θύων ὃ 6, 
χόμο ενος, {656 Ῥατίϊο! ρ]65 θεΐηρ' εαυΐγαϊεμὶ ἴο ἃ Ῥῥτγοίαϑβίβ Ὑυ]ἢ εἰ. 

Ἐὰὶ Ἵ, Πονύγαυεσ, 1 πηπϑί ΡῈ Ἔἐχρτεββεα αἰ θσθηῖ]ν : “το ΏΪΟΏ οὗ {Π6 
γᾶς Β6 ἐβουϊὰ οἴΐεσ βϑαοσίποες δηα ῥσδυειβ Ζ0 56.247 δι ϑιι 6551] ἴϑϑπα οὗ 

γ ΠΟῃ Βα οοηζεπιραίεά, Δα 8 βαΐβ τείυσῃ δίζευ 115 ΠΔΡΡΥ 
Βῃτησηί. ΤὍΠαε ρΡατχίϊοϊς ἄν Ῥεϊοηρβ βίγιοῖγ ἰο ἔλθοι, Ὀπί 1ἰ 
τ ἰοτνγασὰ ἰο 5ῃον {παΐ ἰῃ6 016 βεημΐεηςα 15 ἐπ μπαοῖν 

ὯΙΒ 15 ἃ ΟΟΙΏΙΤΏΊΟΠ ΔΙΤΔΗΡΘΙΊΘηΐ. 

8 τὴν ὁδόν. Ο(ορπαίς δοοιιβαίϊνα ο. ἔλθοι. 



ἭΡ 

δ 7. 

ὃ 8. 

δ 9. 

δ 10. 

ΧΕΔΌΡΗΟΝ, ΑΝΑΒΑ5Ι5 7. 

ἐπινοεῖ. ἀσαρδίς τι|56 οὗ ἱπάϊοαῖϊνα ἴῃ ἱπαϊτγθοῖ ΘΡΘΘΟἢ ΤῸΣ ορίαιὶ 6. 
]. )ό. ἀνεῖλεν : “ αηϑννετοάᾶ᾽ : ΤΟΒΌ]ΑΤΙΥ τι56α οὗ Δ ΟΥ̓ΔΟΙΪΑΓ ΕΗ ̓ ᾿ 

θεοῖς οἷς : 2710.67γ56 αἰέγαείζογε, ἱ. 6. ἴ[ῃ6. απἰθοράθπε ἰ5 αἰἰταοϊεᾷ ἱπίο 
1Π6 οαβ6 οῇ (6 τοὶ αἰϊνε, (τ, Οὐδανΐο, 161. 

Ῥ. 28... 1. ἡτιᾶτο. Ππηρεπίξοῖ ἴεηβΕ, “ὀέρανι᾽ οΟΥ “τυας ἐρμεζίγεα ἴος 
Ια Ἀπ. 800. ἱπηπγραϊδίοϊν οὐκ ἠρώτα, “ ἀἸά ποί {πίπὶς οὗ δϑκίηρ ΠῚ 
ὙνΠ116 Ἰοννοῦ ἄοννῃ νγα Πᾶνα ἴῃς δουΐδι ἤ ἤρου, Ραϊΐ 5 βίποβ ἃ5 ἃ τηδίίεσ οἵ ἕδος 
1815 νγὰβ γουΓ τηοάδ οὗ ἐπα αίΐτυ. 

Ἰ, 5. ὅσα : αἴϊεγ ταῦτα, ἱτηρ᾽ γίηρ' {π6 ἰάθα οἵ αἱ] [πϊηρ5 ΜΑΙ οΕ. 
]. 6. οἷς ἀνεῖλεν -- τοῖς θεοῖς οἷς ἀνεῖλεν θύειν. (ἸοΞθο σοηβίσαοίίοη οὗ 

186 τεϊαιίνα. - ". 
1. 7. μέλλοντας ὁρμᾶν. Ἡδτε μέλλω Πα5 27γ65. ἰπηῆπ., ἴῃ 8 2 ἀθονδ ᾽ 

ο. 2μεΐ. ἱπῆη. 1 
τὴν ἄνω ὁδόν : “1ῃ6 τοαὰ πρ, 1. 6. 2ὕογε ἴΠ8 ββα δἀῃᾷ ἰονγατᾶβ [πθ΄ 

οδριία]. ΟΥἿὮ τῃεὲ νψοτζὰ ἀνάβασις, ἀπά 566 «“"«ὁ. 11. ἰϊ. 1. τ. 
Ι. 8. συνεστάθη : “ νγᾶ5 ἰηἰτοάπορά το. (ΙΓ, κάλλος πάσης συστάτ ΟἿΣ : 

ρον ἐπιστολῆς, Ῥεδτγ 5 ἃ Ῥαζίοσ γεοοσησηθηάδίοη [ἤδη 81Υ Ἰειίετ, ίορ. 
Τδοτί. ν. 18, ΤῈ ἰ5 δαπίνα]εηΐ ἴῃ τηθαηΐηρ' ἰο φίλον ποιήσειν ὃ 4 ἃθονβ.. Ν 

Ἰ. 9. μεῖναι αὐτόν. Νοῦη οἴατπβθ, ορ]θοϊ ἰο συμπρουθυμεῖτο : “ αἶ5ο 
[ἀνουταα 15 ἐειροδίῳ, " 

1. 11. ἀποπέμψει : “ 5Βεη4 Βἰῖπη ὀαεζ. ΤΠε ρτϑῆχ ἀπο- ἔγθαπθπῖν ΤῊΝ ὃ 
186 56η86 οἵ ἀοίηρ νγῃδί 15 εἴ : 50 ἀποφέρω, “ ἰο Ρᾶγ ἰτὶ Βαΐε᾽: ἀποδίδωμι,, 
“ἴο ΡΑΥ 8 ἀερι: ἀψαδνα, “ἴο ΡΔΥ͂ ἃ Ῥτοχηϊβεά βϑδοσίῇοθ.᾽ Ὥ 

εἰς Πισίδας : “ ἀραΐηϑτ ΡΙΞΙ41α. ΤΠΘ πᾶῖηα οὗ {πε Ρεορὶβ νγχαϑ ποῖ 
αἸβ ρθη 64 ἔτοπι {Πδΐ οὗ Π6 σοπηίγυ, δϑρθοίϑ!]ν ἴῃ 1Π6 οαϑ8 οὗ Ὀὲ 
Ῥάτγοιῖβ 1065. (Οἱ. “Ἵπαὖ. Τ. 1. 11 δηᾶ ποίρ, δῃᾶ 566 Ρεϊον ἰΪ. 23. 
Β0Οἢ οα865 {Π6 ΔΙί10]6 15 ̓ ὈΒΌΔΠΥ οτγἰεά. 

1.12. ἐστρατεύετο μὲν δῆ. ἘὸῸτΓ εἢεοί οἵ μέν οἵ, ἀθονα 8. 2. δή ἴπη- 
ΡΙΪῈ5 {μ6 οἱοβίπρ' οὗ [με ἀϊβουββίοη, {κὸ ἘΠΊ 58. ἐ ψ ]] Ε΄ ΝΣ 

1. 13. οὐδὲ ἄλλος οὐδείς. ἌΝΝ γγοτά οὗ παραίϊοπ 500 ἢ 485 οὐ, οὐδέ, 
οὔτε, οὐδείς 15 οἦγεγιρέλεγισαί, ποῖ παδαίγα 564, ἡ ῃ 6 η φΟ7»1ῥοτεγεαἶ Ὠδραίίνεθ. ̓  
Π| 6 οὔτις, οὐδείς, οὐδαμῶς [Ο]]ονν ἴῃ ι. 

1. 14. πλὴν ἘΤΈΥΝΗΘΩΝ ΟἸδάσγομιβ, ἃ 1 δοδάβεπιοηΐδη. ΡΈΠΕΓΑαΙ, 
Ογτιιθ᾽ ομϊοῖ οοηπάδπί πα ἀρεπί ἴῃ ρεἰίηρσ ἰορείῃου {Π6 ΔΙΤΩΥ͂ οὗ 
ΤῊΘΙΟΘΠΔΤΙ65 ὙΥ]ΓΠ γῖοἢ Π6 Πδα βουρῃΐξ ἰο οβίαϊη {π6 βϑονεσειρηίυ. 
Τηϊτοάαοίίοῃ ἰο ΒοοΙς 1. Ρ. χἱϊ. αηα {ῃ6 ἀεβοσγιρίίοη οὗ ΟἸδασγομυβ᾽ οἱ 
πΐηρ ἀδα]ηρϑ ὙἹ {π6 50] ἴθ 'ῃ ΒοΟΙς 1. οδρ. 111. 8686 αἷϑο [πίτος ρῶς ἑ 
[ἴοη ἴο {δἰ5 Βοοῖκ, Ρ. τό. ΩΣ 

ἫΝ ᾿ 

ι 

ἜΜ 

“δι 

ὯΝ 

κε ̓ 

Μὴ 

5 Ἑ 

εἰς Κιλικίαν. Ιη ΒοοΙκ 1. ἱν. 11 ΧΕΠΟΡΠΟΩ βίαίεβ ἐμαὶ ἰΐ νγαϑ ΟΝ 
{11 (86 δύὴν δά τεδοῃεα ὙΠαρϑαοῖβ οα {Π6 ἘπΡὨγαίεβ, ὕνγεϊνα ἄαγϑ᾽ 
Ἰοῦτηευ ἰπ]απᾶ, τμαὲ Ουγιβ ἰο]4 (Π6 ατεεκϑ ἐπαὶ {Π6 αἰτὰ οὗ ἔπε Ὄχρβάϊ: μΝ 
ἰἴοη νγα5 ἴο αὐὐδεῖς 15 Ῥτοίβεσ (ῃε Κίηρ. Ηἱ5 βίοτυ ψγΒ 116 ἔμεν γετα ἴπὶ 
ΟΠ οΐα (566 1. 111. 20) τγα8, ἐμαὶ Βα ἱπϊεηάβά ἴο ραῃιβῃ ομθ ΑΡτοοΌσΩς ὑξ 

6 
“ 



ΔΌΤΕ. ν 22, Ζ. 26 “52. 24. 1. 6. 

ἘΠῚ οὗ Ηἷδ, γὙο νγαβ ροβίβἃ οὐ ἰῃ8 Ἐπρθγαίεβ. Βαϊ Χεποόρμοη 1, ὃ 10, 
; αἱ ἴ86 ἐπα οὗ {μαΐ ομαρίεσ (1. 111. 21) ἰῃδΐ τυσπιοττβ οὗ Ουτιβ᾽ τϑὰ] 
Ὅ56 ὙΕΙ͂ ΔΙτοδ αὐ Ῥγανδ]θηί. 
6. φοβούμενοι “ Α ἑλοιερὰ ἴμογυ ἀγβεααβᾶ ᾿: {π6 δἄἀνογβαίϊνα τὶ ἰϊοπ 

οὐ ὈῪ ὅμως. 
17. οἱ πολλοί. ὙΤῇδ ΟἾΪΥ Ρδιβοηβ Ψ)ἷΠῸ ἀδβετιεα νγοσα Χϑηΐαθ δηᾶ 
γι, Ὁγ7 0 ΘΈΠΘΓΑ]5 γὙ 0 ὙγΈσα ἱγτ αἰθα αἱ Ογτγὰβ θθοδτιβα ἢ6 Βδᾶ δ] ον 
ΣΟΥ τῆοτα οἵ ἐμοῖσ τῆθη ἴο ρίδοα {μϑιηβαῖνοϑ τππᾶθσ ΟἸβασοῆτιβ, ου Βῖ5 

ἰὰ, ὃ ΔΠΥ ἱπίθπίϊοη οὗ τηδτοϊηρ δραΐηβί 186 Κίηρ (5ε6 1. 11. 7). Βαΐ 
Ἂ ἀϊοτϑ {ποταβεῖνεβ ϑγθηΐ Οη, βανίηρ ὦ ἴῃ ἔδοῖ πο οδμοῖςβ. 

ο. μικρὸν δ᾽ ὕπνου λαχών. ὕπνου 15 ρατίϊἶνε Βοηῖτγε ψ ἢ λαχών ὃ 11]. 
πὰ πο» αοουβαίίνα οὗ ᾿ἰτηϊταϊϊοη. Οἱ, Χεη. νγ. 111. ἱ. 24 οὗτοι μὲν 
ε σίτου οὔθ᾽ ὕπνου δύνανται λαγχάνειν διὰ τὸν φόβον. 
Ἶ 21. ἔδοξεν αὐτῷ. Νοίε {ῃ6 αεγηγαϊφίογε, 1. 6. ἴῃ8 πατιτγαίϊγε 15. 8Ὁ- 

Υ Ὀερστῃ αἰτμουὶ ΔΩΥ σΟΠ]πποίϊγα ρατίϊοϊα βοῇ 85 γάρ. ΤΗΪ5 15 
φρδοῖς ΑἸἸΥ ΘΟΙΏΓΠΟΙ ἴῃ φΤΑΡἢΪς ἀπά βἰσικὶπρ ραβθαρθθ. 50 ἴῃ [Ν΄- 1]. 8, 
Βετ ΤΟ . Χεπορμοη 6115 οὗ ἀποίμοσ ἄγη οἵ ῃἰβ. Οἱ, Ὃἷβο ΙΝ. νἱϊ. 1ο. 
"ῇ . 22. πᾶσα, ἘχτηρΠαίϊο ροβιίίοη : 1ἴἰ ἄρτεαβ ψΙ οἰκία, Ξεοοηα 5πθ]εοΐ 

1. 58. ΡΝ μὲν. .. τῇ δέ: “ἴῃ οη6 Ὑγ8γ,᾿ “ἴῃ ἀποίμεσ νγαγ.᾿ (ΟἿ. πάντῃ ὃ 12, 
Ἔ ὃ 2. ΕΝ Δαν αὶ ἔοτστηβ οσσυτ, ἀοτϊνεα ἔτοτη οὗτος, ἄλλος, 

ς ὅσπερ πεζός, κοινός, ἴδιος, ἀῃα οἴμαοῖβ. (ΟἿ ἰὴ 1 δίῃ χρῶ, ζαείδηιτές. 

[ Υ Ἰ, 54. φῶς μέγα ἐκ Διός. ΤΕ ψοτά φῶς νγχὰ5 ἃ "χοτά οὗ ϑυοαῖ ΟΠΊΘΗ. 
5. 7415 ποῖ ΟΠΪΥ {Π6 βεπάοσ οὗ ἄγεδιηβ, οἵ; οσῃ. 71. 1. 63 καὶ γὰρ τ᾽ 

ἀρ ἐκ Διός ἐστιν, Δ νγαὰβ δἷβδὸο (ἢ6. σι θ]άοσ οὗ (μ6 {πυηάοτγθοῖϊ ; οἵ. 
ΕΣ υἱῖϊ. 122. 

1. 26. ἔδοξε. ΤῊΘ Ῥϑίβοῃ ἰμἰηκίηρ Τὺ 6 δχρσεϑβθά δἰ υ ΒΥ {ῃε 
μο; αἴος σεὶτῃ [15 νευ δ5 Βεσα, οὐ ὈῪ {π6 εαέζος ἃ5 ἀΌουα ἰῃ 8 11. 

τ τι: “Ῥεοδιβα. Ὅῃα οἷδιβε ἀδρεηάδξηϊ οἢ ἐφοβεῖτο Ὀερίηϑ αἵ μὴ οὐ. 
᾿ ἀπὸ Διὸς μὲν βασιλέωΞ. ἘὸῸτ (Π6 τηρδηΐηρ οὗ μέν οἱ. ΔΡονα ὃ 2 

»ν ἐνοὶ μέν. ΤῊ εππρῃδίϊο νγοτά μετα ἰ5 βασιλέως : “ οἡ {πε οΟἸΠΕΓ 
μας ἐπαϑτηθοῦ 845 {Π6 ἄσγεατὴ Δρρβασβα ἰο Πΐπὶ 85 ἴτοιη Ζευβ {π6 Κίηρ, 

Βϑαὶ ἄτσθασῃ {πῸ6 ἤτα βεειηδα ἰο Ό]4Ζ6 411] ἀροιυΐ μΐπι, με ἐξαγεά 16ϑβί. 
Ὁ 1 τ. τῆς βασιλέως. τῆς οἱ οοιτθα τερεδίϊησ μ6 τίΐοϊς οἵ 

Χι ἡνῃ Ὁ ΘΙΏΡΒαβῖβα [ῃ6 δρρ]!οδίΐοη οὗ ἰμ6 ψοζὰά βασιλέως : [Π6 “ ΘουπίτΥ 
, ὩΣ βοϊοηρεα ἰο ἰῃς Φεγεέαν Κίηρ. ΟΣ 8 2. 

""- τιϑεα 8.5 ἱπ ὃ τὸ δρονβ. “ΝΥ Βαϊ ὡς ὦ »ηαζζ7, οὔ γαεΐ 15 εἰρηὶ- ὃ 18. 

. ἰδεῖν. ὍΤΕ δτίϊο]α θεϊϑηρϑ ἰο ἰδεῖν ; " Ἐν της βεεΐῃρ' οἔὗ, εἴς. 
ιἱ ἀτρὰς ὧν». Ἐὸτ [(Π6 518] οοττεϊδίϊγε ἔπειτα δέ ἰ5 σι ρδιτυϊεά 
: 15 ἐκ τούτου. 

Ἰξειν : ἴῃ τ, δηΐηρ᾽ ἃ. αΐϊυτε ρεγίεοί, ΘΒ ποῖπρ {π6 ἴειτοῦ: “ψ1}} 
. πι8.᾽ ἥκω ἀπά οἴχομαι ἀτε Ὀο(ἢ 2εγ7εεΐ ἴῃ ταβδηϊηνρ. 

πον] 



: αὶ ὃ 18, 

ὃ 14, 

8 15. 

δ 16. 

ΧΕΔΝΟΡΠΗΟΛ, 4.7,άΌΑ 4.515 77 τ 

δι ταγῶ ἧς 1. γ. εἰ δὲ γενησόμεθα. Τῇε πιοβὶ τἱϑία ἴοτηη οἵ δβχργαββϑὶπρ' Ξοπῖθο 
Γαΐϊατα οοπαϊίίοη ; οἵ. ἀοοάνίη, “77οοας ἀγα 74 71565, Ὁ. ΤΟΞ. Δ εῖγ ἢ 
ἰτεαιθηΐ ἴο τοργοϑθηΐ {αΐασγο ῬΟββι Β1Π1165. ἐσεαίθα ἃ5. ϑϑαμηρίίοηβ ἴῃ ΠΝ 
ΟΥ̓ ΜΜΙΟΝΙ. ᾿ 

ἐπὶ βασιλεῖ : “ἴπ {π6 Κὶπρ᾽β ρονγεσ. ΟἿ, 1. 1. 4 ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, 
τί ἐμποδών ; “ νν»ῇῆαεί 15 ἴο ῥγενθηΐ τι5 2 ΤῊ βυθ]θοί οὗ ἀποθανᾶν ἀξ 

ΟΡ αἰϊποα τοι [6 οοπίοχί, 
μὴ οὐχί. Μεῖρ5 οἱ πιηάογίηρ οἴζθη ἴαϊα μή ς. ἱπῆη., ἩΟΤΘΙΙγ εὐ 50 Ἕ 

85 ποί ἰο.᾽ ΔΏξη 1Π6 νεῖρ οὗ Βἰπάοσγίηρ ἰ5 1156 1 πϑραϊίνθ, οὐ (α5 6.6) 
ἰηϊοσσοσαίίνα ἱπρ] γηρ ἃ περσαίϊνο, (6 ᾿ηβηϊ να σόπουθι νυ ἰαἶκεβ μὴ οὗ, 
τηθδηΐηρ ΠἰΓΘΓΑΠ]Ὺ “50 85 ποΐ ἴο 2οζ ἄο 80 δῃᾷ 50. Βαυΐ {π6 ἘπρΊ ΙΒ 
“Ἰτόοτὴ ᾽ ἜΧΡσθβ565 ἔποτὴ 411. Οἱ. ἀοοάνίη, 77οοαῖς ἀγα 7 γ1565, Ὁ. 1890. ὁ 

1.9. ὑβριζομένους ἀποθανεῖν. ΤῊ 2γέ5εγιέ Ῥατίϊοῖ ρ]8 ΠΘΓα δχργθθβθθο 
ἴΠ6 δοσοιηραηγίηρ οἰτοιπηβίαποοϑ οὐ ἀποθανεῖν ; [Π6 ῥτθνίοιιβ ὥογέρξ Ῥᾶτ- ᾿ 
τἰο] Ρ165 ΕΧΡΓΕΒ5 Ρτοοθαϊπρ' ἀδηρετθ, Δη τη  ἱπογθίοσα θ6 ἱγαηϑίαἰθα αἀ5΄ 
ἀποθανεῖν 15: “ἴτοτὴ Πανὶπρ' ἴο ἴδος,᾽ “πᾷ δπηάστζα,᾽ " ἀπᾶ ἤπα!ν ΡοηβΒος 
τυΐζλ ἐρσιεῖέ ἀγιαὶ εογείμεγεσίν.ἢ Ο. 

ὅπως δ᾽ ἀμυνούμεθα. ἘὸῸτ {Π6 οσοπῃβίσποξίοη οὗὨ ὅπως ο. ἔπίατε ἱπᾶϊο., 
ΑἰΤΕΓ νετὺβ βρη γηρ ἕο οἰγίσε 707, ἐδ εαγε 707, ἐο εγὔδεΐ, οἴ. ἀοοάνγίη, 
Ῥν τοῦ. 

1.11. ὥσπερ ἐξόν : δοοιιβ. ΑΡ5οΙ αἴθ," 45 ἘΠουρἢ νγ6 ἡγεσα ἴτε. (οοάμίη, 
220. ΗΪ5 σοηῃβίγαοίοη 15 [Π6 ταρτ]αῖ οη6 ὑγ ἢ 2γεῤεγοογαί γε ΤΌ8. 

ἐγὼ οὖν. Τη 5ἰτοηρ οοπίταϑβι ἰο οὐδείς ἴῃ ῥτενίοιιβ βεπίεποθ “8 }} 
ΠΟΥ͂, ἴοσ τηγϑε 11 ἘὸῸτ οὖν 5 ψψοτσαά οἵ εἰηρῇῃδβὶβ οἵ. ποίββ ἴο 1. 1, 2. 6. 

τὸν ἐκ ποίας πόλεως : οἵ. [πΠ6 Ξυθοτάϊηαία ἱπίεσγοραίνα ἔοττα 'π ὃ 6. 
ἀΡθονβ. Τη 81]] β'ιοἢ οαβεβ ΕΠΡΊ5 στϑααίτεβ ἰῃ6 ἱπίοσγοσαίγα ἴο Β6 τῆδᾶθ 
ῬτΪΠοῖρΡα]. “ Εσόῖὰ ψμδὲ οἱἵγ δὴ 1 Ὄχρεοίΐηρ [Π6 φέπεσαὶ ἴο σοπηθ, τὐῦθ 
7111 566 ἴο [Π15 Ὀυβίπεβθ ἡ ὙΠαΐ ͵5, “δτὴ 1 ἴο νγαῖξΐ {111 ἀποίμεσ 1,δοθάδο- 
τηοηΐδη, {{κὸ ΟἸδδτοτιβ, ἴαϊκο5 [Π6 τηδίίεσ ὉΡ δ᾽ 

1,12. ταῦτα : τείεττίηρ Ῥδ0Κ ἰο παρασκευάζεται κιτιλ. 
ποίαν δ᾽ ἡλικίαν. “ ὙΥ αὶ {ἰπ|6 οὗ {6 τὴ 1 νγαϊϊτπρ' ἴο σοτὴβ ἴο πῖθῦ 

ΤΏΘΙῈ 15 σοηβι ἄθσαθ]6 πποοσγία ΠΥ δ5 ἴο ΧΟΠΟΡΠΟΠ 5 ἀρ δἱ [(ἢ]5 {{π|6. 
((ἐ. Ταἰτοάποίίοη ἰο ΒοΟΚ 1. ΡρΡ. χῖν 94.) 1 νὰ γεῖβ ἴο δοσερί ἃ βίου. 
ὙΠΟ τερσεβθηΐβ Ὠΐπὶ ἃ5 μανὶηρ Τοπρῃξ αἱ ἰῃς Ῥδίι]6 οὗ Το τα ἴῃ 424, 6 
νου] Πᾶνα ἴο ΡῈ 5οπ6 ἔοτίγ-τεθ γϑαῖβ οὗ ἂρ πουγ. Βαΐ 85 Βῖ5 ἰτίεπᾶ 
ῬτΌΧθηῖ5, ΠΟΘ Ῥ]δοθ, ποὺ ἐπαὶ μ6 νγὰβ ἀθαά, Χϑῆορῆοῃπ ἢδά βοῖθθ 
Πεϑιταϊίοη ἀροιΐ Π]]ΠἸηρ οα δροοπηΐ οὗ μὶβ γοιίῃ, νγὰ5 ὉΠΟΘῚ {πΙτν γϑαῦθ 
οὗ ἂρὲ ὑῇεη ἢθ αϊθά, {ῃ15 βθϑὴβ αὐρϑυτά. Τῇ Ῥτοθδθι τ 15 ἔπαξε 
ΧΕΠΟΡΒΟη ψγα5 δἱ Ἰδαϑὲ ΒΕΥΘΙΆΙ ὙΕΔΙΒ ὙΟῸΠΡΈΓΙ, ΡΟΓΠΔΡ5 δρουῦΐ μον (ὃ. 
ἤνε. ' 

1. τ6. Προξένου πρῶτον. Ηΐξ “4116 Ῥτοχϑητιθ᾽ οὔϊοοτθ ἢτϑέ, βίποθ δ 
ΠῚ Π561Γ νγαὰ5 Ῥσοχθϑηϊβ᾽ {τἰ6η4, δηα ρσοΌΪΥ 5ματθᾶ {Π6 βαπηθ ἴβηΐ. 

1. 2ο. δῆλον ὅτι : ἰταῃ5]αἴθ ϑ' ΠΩ ΡΙῪ 85. δὴ δάγεσ, " ΡΙαἰηϊγ. 
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Μ ἮΝ 4 

ἌΝ 5) ΖΡ δε, Ζὶ ἕ- 

21. πόλεμον ἐξέφηναν : 111. “ ἀἰϑοϊοποα {ποῖτ ΒοβΕ Π γ,᾽ 1. 6. “τηδᾶς 1. ὃ 16, 
ἰδοῖ. 

22. παρασκευάσασθαι : τηΐϊά4]6 νοῖΐοα; 50}0]6ο βαὴβ δ5 ἰμαΐ οἵ 
ἾΡα] νετθ. 
25. ὁμομητρίου ἀδελφοῦ καὶ τεθνηκότος ἤδη. ὙΠΕΥ μαά Π{1|Ὸ ὃ 17. 
ὋΥ ἴο δχρεοὶ Ὅτ ἃ Κίηρ' γγῆο Βδά ὑῬβεὴ ρυ] οὗ {π6 ἀοιθ ]6 αἰτοῦ 

πα Παἰπρ ἃ ἀεαᾶ ὈΟΑῪ (αἸνγαγβ τεραταάβα 45 ἃ βδούϊερα ὈΥ ατεεαῖκ5), 

δαὶ ἴῃ6 θοαγ οἵ Πὶ5. οὐγῃ ({111) ὑσοίμεσ. Ἐπ υ Ρεύνεεη ὑσοίοΥβ 
Ν Νὰ βηΐ τη πετθ Πὰ5 Αναθ ὈΘΘΠ ΘΟΙΏΤΊΟΠ ΘΠΟΙΙΡΉ. 

.}. 1 ἡμᾶς δέ: ποῖ {Π6 5] εοί οἵ παθεῖν, ννΜ ΒΙοἢ,, 1{ ἘΧΡταββε, 
ἃ ριορεὴν θὲ ἡμεῖς. Τὴ βεπίδηςα Ῥερίηβ ἀρταρΕν ψ] ἢ ἡμᾶς, τη 6 

ι θείη βίτοηρ' ἰὴ ΧοΠΟΡΠΟ 5 τηἰπά οἵ Βἰτηβο] ἀπ Ηἷ5. πο π 5 ἃ5 [ῃ6 
᾿ οὗ ΒΟΠῚΘ ἴθυτί Ὁ]6 τι ] Υ, νὨΪΟἢ 6 Ὁ] ΕἰσηδίθΥ Ἔχρσαβϑθθ, ΠΟΥΥΕΨΕΧ, 

νὰ 5 Ἰπ γα ηϑ ἐγ γε παθεῖν. ΤῊΪ5 Ῥτόῖκεη βίυ]α οἱ οοηῃδίσποίίοῃ, ο4]]6α 

ἤπας γι, 15 ΨΕΤῪ παίατσαὶ ἴῃ Ἔχοϊίεα βρεεοῆ. 
"πῇ τ κι ρμηβᾷ ΤΉΕΥ μα πὸ {τἰοπα αἱ οουτί ἰο Ῥδοῖς ἐμεπὶ, 45 ΟΥΤΙ5 
αα ἴῃ ἴΠ6 σπΘθη-τοἴ ΠΕ Ῥατγυβαίϊβ, Ποθα ἰνουτσὶῖα βοὴ ἢ6 νγαὰβθ. (ΟἹ. 

Ἰ. 3. ἔπιδλον: βασιλεὺς, ζέγιρ, διὰ δοῦλος, σεγοοΐ ΟΥ̓ δίασο, ατὸ ἰῃ6 
μι ἍΤ ΟΟΙΓΘΙ αἰΐνα ἴθυτηβ ἴῃ τεΐίδσεποα ἴο ἃ ἀδϑροίϊο σοπηίτσυ {πκὸ Ῥευβία ; 
1 , ἶχ. 29. 

᾿ ὃ; ὡς ποιήσοντες ; ὡς (6. ΡΆΤΕΟΙΡΙΕ5 σοηγοσίβ ἐῃ 6 ΠῈ {τ0ΠῚ ΔΟσΟΙΩ ΡΔΗΥΪΠΡ' 
5. 85 5Π0ῇ, ἴο ΔΟΘΟΙΉΡΔΏγΪΏΡ αοῖβ 45 ὀοίϊουδαῖ οὐ Ζ7){θγιοἰδαῖ ὈΥ 5οΙὴ6 

μα: δ: ΒΕΓ " ὙΥῊ ἃ νίενν ἴο τπδ κα. ΟἿ, ἀρονε ὃ 14 ὥσπερ ἐξόν. 
Ἰ. 4. εἰ δυναίμεθα. ὙΠε Ῥατίϊοῖρ 65, (μου ρ ἢ Γαΐατα το] αἰίνε]γ ἰο ἐστρα- 

εὔσαμεν, ἅτε Ραᾶτίϑ οἵἩἉ ἃ ΨΠΟ]6 ραϑί οοῦτβα οὗ δοίΐοη ; μβῆςβ εἰ δυναίμεθα 
ἄκὰ ἰδίῖνα - ἃ Θομα]]οη. το] αἰΐνεὶυ δπΐατε, Βαϊ ἈΥΘΡΣ Ἢ Ραϑί. (Οἱ, ἀοοά- 

ἤοοραῖς αγιαἱ 7 671565, Ῥ. 53. 

κως τὸν ἂν οἰόμεθα παθεῖν; ΤΗδ ἱπῆηϊιίνε στ ἄν -- δὴ ορίαἰῖνε, Δίου ἃ 
Ῥ ἀἴδει παναῖ, εἴς. Ἴῇῆε ϑυρρτεββεα ρτοίαϑίβ ὑγου]ὰ ΡῈ εἰ ἐπὶ βασιλεῖ 
νοίμεθ αν “δὶ 72») χε εχρεοΐ ἰο ἤδρρεῃ ἴο τ5Ὁ᾽ 

ἄρ᾽ οὐκ: ἄρα ἱπίεττοραίίνς, ἴο 6 ἀἰδιπρυϊθμεά ἔγοτη ἄρα, ἐλογεζογε, ὃ 18, 
Ὁ ΠΟνΟΓ Οσουτβ ,γεζ ἴῃ ἃ βεπίδβηςθ. ἄρ᾽ οὐ -- Τιαἱ. γτογι716, ἄρα μή -Ξ- 

τι ὅ 

-. ἂν ἐπὶ πᾶν ἔλθοι: “νου]ά 80 δ᾽ 1411: Ἰδηρέδρ.". ΟἿ ΤΕ ὩΣ 38 
τί δὴ ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι οὐκ. ἐπὶ τοῦτο ἤλθομεν ; “ΨΏΥ, Ρ͵ΙΑΥ, ΏΘΠ 

ὍΨ ""- οἤδηςα οὗ ΚΙΠΙησ γοῦ ΑΙ ννγεὲ ποί ροὸ {δμαΐ Ἰεηρίῃ ᾽ Οἡ ἰῃ6 
[ τ με » Χεη. 4 7}61}. 1. 1. 12, εἰς πᾶν ἀφίκετο Ἠὰ5 [ῃ6 5110} Ε}Ὺ 
ἘΓ͵Θ  ποκαιίορ ΟΥ “γγὰβ Ὀσουρῃξ 0 {π6 Ἰαϑὲ δχίτθιηϊγ. ΟἿ 150 500} 
νει 5 ἐν παντὶ εἶναι, “ἴο ῬὈε ἴῃ {Π6 αἰτηοϑὲ ἀτεδά,᾽ 68. ρ.. Χϑη, “761. 0. 

Ε: ΝΟ : “ ὈΥ 51] οἰ ηρσ' τ5 ἴο {πΠ6 ποδὶ Πουσῖθ]6 ἰοτίπτεϑ.᾽ 850 
. ΥἹ. 29 γγΧὲ 86 ἰο]ὰ {ῃαὶ ΨῈ116 ΟἸβαγομπβ δηα {μῈ οἴμεσ ρεηθσαὶβ 
“-- 
ἍΩΣ 
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Ι, ὃ 18. νετθ μεῖΐ ἴο ἄβθαϊῃ {πὸ χαϊοϊκεϑὶ ὙΥΔΥ ῬΥ ἀεοαρὶζατίοη, Μεποῦ ζῶν α 
ἐνιαυτὸν λέγεται τῆς τελευτῆς τυχεῖν, “οδίαἰϊποα ἄφξαίῃ αἴἴεσ ἃ μένουν. 
οὗ τοτῖατο.ἡ Οἱ Ρεῖον ὃ 20 παιόμενοι, κεντούμενοι, ὑβριζόμενοι. 

Ἐνθη Ογτιβ, [πΠοπρῊ οοπιρατγαίίνοὶυ ταὶ], τοβοτίβα ἴο βιιοῖ ραηἰβητηθηῖβει 
ἴῃ 1. Ιχ. 13 νγὲ ἅτ το] {παΐ τηδὴν νἱοιίμη5 οὗ μἷ5 νβηρϑαηοα οουἹᾶ θ6 5θὲπὶ 
δ'οηρ ἴΠ6 τοδᾶβ, ποδῶν καὶ χειρῶν καὶ ὀφθαλμῶν στερομένους. 

Ἰ. ἡ. του: ᾿οἸοαηγ. ̓ ΈῸΟΥ οοπβίτποζίοη οἵ ὅπως οὗ. ἀΡοΥΘ ὃ 14. : 
5. εἰ... ἐγὼ μὲν οὖν : οὖν ΕΠ ΡΠ δΒἰϑίηρ ἃ5 ἄρον 8 14, μέν Πεῖα ἄοδϑ ἢ "οὐ 

αἰδοῖ ἐγώ θαΐ {Π6 ΒΟΪ6 οἷδιιβθ, ἀπ {π6 μέν ΙΓ ἔστε 5᾿ΠῚΡῚῪ ΤῸΡ - Ν' 
ἴς ; τῃς6 οοττοϊαἴϊνε οἵ θοίῃ 15 Τουπα θεῖον αἱ ὃ. 21 ἐπεὶ μέντοι. μῶ, 
᾿ το. διαθεώμενος αὐτῶν ὅσην χώραν ἔχοιεν. Μεῖθ5 οἵ οὐτέγτνίη 

τυογαἴ67γ171. (οἵ. ΝῚ. 11... 4), ἐγιφιεῖγέ7ερ,, ἀτα οἴζθη οοηβίσιιθα νυ ἢ [Π6 σϑηῖΕι 
οὗ ἃ Ῥείβοη δηᾶ 1ῃς6 δοουβαίϊνε οἵ ἃ Ῥσοόποῖῃ ϑ 0} ἃ5 τοῦτο, ΜΨΕΪΟΝ ἰξ 
ὮΙ Ἔοχραπάςα ἰηΐο ἃ οἶαιιβα ; θοὸν ὃ 20 ὙγῈ Πανε τὰ τῶν στρατιωτ μᾷ, 
ΔΙΩΡΙ ΠΕ ἴῃ ἃ ΠΟΠΊΡΕΙ οὗ οἶδιιβεβ ἢ ὅτι δον ἐνθυμοίμην. Γμε, 

σοηϊτῖνα ΘΓ 15 θαβϑί 1 ππίγαηβ]αίοά. μ"- 
1. 11. ἄφθονα : Ῥτοάϊοείϊνο ; “ἴῃ τη αθυπάδηςθ.᾽ Α1] {πὸ ποῖιηβ ἅτε. 

οὈ]βοί5 ἰο ἔχοιεν. »- 
δ 20. 1.13. ὁπότε ἐνθυμοίμην : ορίαἰϊνε οὗ τερεαἰεα δοίΐοη ἴῃ Ρααβ {ἶτῶθ.. 

σῇ, ἀοοάνϊη, 198. “.. 
1. 14. οὐδενὸς ἡμῖν μετείη : “νγε Πα ΠΟ 5Πδτα ἴπ δηγ. μετεῖναι, {πθ΄ 

Οἴου νετρβ μανίηρ ἰάεα οὗ 5ῃατίηρ, ἴαϊκεβ ρεηϊίίνε οαϑθθ. Οὗ αθονα ὃ 1 
ὕπνου λαχών. Ἧ 

1.15. ὅτου: ρσεηϊῖίνε οὗ [ῃ6 ῥτίοβ οσὔ᾽ εαυϊναϊθηὶ οὗ Ρύτομαϑε, “6 

τηθδη5 οὗ Ῥαγίηρ.᾽ ΝΣ 
ἤδειν ἔχοντα. ἼΠε οοηδίτυιοίίοη ἰ5 ομδηροᾶ [Ὁ νψατθυς ἈΝ 

ἐνθυμοίμην ὃ ὅτι. ΜεΙθ5 οὗ ζηοτυΐγιρ' δηα 2εγεείφτ7ι᾽ Ῥτοΐεσ {με ὶγ ΡΓεάϊος 6 
ἴῃ 2αγέζεϊΡῥαζ ἴοττα. (ΟΥ. ἀοοάν!η, 221. ᾿. 

1. τ6. πορίζεσθαι : ἀερεπάεπί οῃ κατέχοντας, οὗ ΜὙὨΙΟ ὅ ὅρκους ἰβ5 σαβήοίνἢ τὴ 
“δηᾶ ἰῃαἰ οὐγ οδίῃϑ ρσγενθηϊβα τι ἔτοτη σείπρ' Οὗ Ῥσουίβιομβ οἵπον ῦ 
[πῃ ΒΥ Ρατομαβα,᾽ ἱ. 6. [6 οδίῃβ {πῈὺ μαᾶ βϑοσῃ ἴο ΤΊΒΒαΡΏΘΓΠΘΘΒ ; το ̓ 
Αθον 8 1. Τῇδ ἱπῆηϊνα Ποῖρ τηῖϊρῃΐ μανα μαᾶ μή νιζποῦὶ Δ επηρ τε 
ΤΑΘΔΠΙΏρ; οὗ 8123. ΤᾺ 

ὅρκους ἤδη κατέχοντας : ἤδη 566 Π15 ἰ0 ΕἸΩΡἢΠαβῖβα κατέχοντας Ὁ 
σἰνίηρ' [μ6 ποίίοη οἵ “ εογεῤ[οοῖν Ῥτενεπεϊηρ πι5,᾿ “ οαςεηρ' τπι5 οὐ ἔγοτα ΔΩΥ͂ 
Ζγοεῤεοέ οἵ’ ϑοιλς βἀϊΐοιβ τεδά ἤδη: θαξ τμ6 ὁοούττεπος οὗ ἔπ6 ὅνο, 
ἔοστηβ ἤδειν ἀηᾷ ἤδη ἰῃ {Π6 58π|6 βεηΐθηοθ 5665 ΒΑΙΒΕ: ἰξ 15 ποῖ, ΒΟ "Ἂς 
Ἔνοσ, ἱποοπδίϑίεμὶ ΜΙ ΧΕΠΟΡΒοπ’ 5 πιδηποσ. ΟΣ, θεῖον ὃ 42 ποῖΐβ ἔ 
ἀλλ᾽ ὁπότεροι. ΓΝ 

ὃ 21. 1. 2ο. ἐν μέσῳ κεῖται : “816 οΡεμ᾿ ; [186 τερτιαγ Ρῆταβθ, ΟΟΥΓΕΒΡΟΓΙ ἐν ει 
ἴο [πες δοίϊνε ἐς μέσον τιθέναι, οὗ ρτῖΖε5 Ορεῃ ἴο σοτηρδε το, Βοῖῃ ΡΏταθαβθ 

ἴδ Κα ἃ ἀδίϊνε οἵ {πε ΡΕΙΒΟῊϑ ἴτεβα ἴο οοϊηρείε : ΠθσΘ ἔς ἀαίνα 15 πρᾷος 
βἰοοά 845 δηἰβθοβάςξηϊ ἴο ὁπότεροι, “ ἴοι ὙΥΒΙΟΠΘΥΕΙ οὗ 8. 

1οΟ 



ΠΟΥ δ ΞΡ δι ξο τᾶ. 

, 22. ἂν ὦσιν : Γαΐατα ἱπἀοβηϊίο, “ρτονς οὔτβοῖνας το μ6.᾽ [δ Σ. 
Ἶ 3, ὡς τὸ εἰκός : 50. ἐστι. ΤῊΘ ῬὮταβθ 15 ῬΙ οι υ ̓ηἰτοάποβά, ἔῸΓ ἔβα 
ἼΝ οὐ] 56 θτὴ ἴο γτηαῖζα ἴοο βιιτ οἵ {Π6 αἰνίπο ἴανουσ, απ 50 6 ρτῖν οὗ 

Ζγεδοίογιεθ, ΜΙ ϊο (6 ατϑακβ Ὀο]ονθα γουἹ Ὀτίηρ ο ἃ τηδῃ [Π6 
- ᾿ οἱ [Π6 σοάϑβ (φθόνο:). 
Ἰ. 24. δρῶντες : “ΔΙ ΠΟῸΡῊ νγα 5ανν. δ 22. 
28. τῶν θεῶν ὅρκους. [π᾿ ἘὨΉΡΊΙΒΗ “ οαἴ5 “0 [Π6 σοάβ.᾽ Βαυΐ (δε 

δεῖνι ἜΧΡΓΈ5565 ἴῃ6 σοφέγεθ οὗ ἰῃ6 βϑαποίϊοη ; οἷ. ἀρονε ὃ 5. πρὸς τῆς 
λεὼς αηἃ ΑἜβοῖ. “ραρε. 1290 ὅρκος ἐκ θεῶν μέγας. 
1. . 26. πολύ Ῥεϊοηρϑ ἰο μείζονι, θαι ἰ5 ΒΕραγαϊβα ἔὺσ βρῇ αβίβ; μάλα, 

,, μᾶλλον, πολύ ἀτε οἴζδη ἰτϑαίβα ἰπ Π15 νγᾶν. 

18, ψύχη. ΟΡδεγνθ, {μτι5 δοσθηϊβα [88 ψγογά 15. Ῥ]πτγα] οἵ ψῦχος: ὃ 28, 
Ξε 'βοι]᾽ οἵ “ 1ἰ{6,᾿ οσουτβ ἴῃ ποχί 11Πη6. 

Γω. σὺν τοῖς θεοῖς. ΑΠΟΙΠΕΓ Ρΐοιβ Ἔχργαββίομ, ἰο ανοϊ Ῥοαδβίϊηρ ; 
εἶ Ῥοῦα ὃ 21 ὡς τὸ εἰκός. 8.0. ᾿πηπηεαϊδίθΥ (Π6 οἰαιβα ἢν οἱ θεοί 

Ι 

ἡ ἃ: . 31. ἴσως γάρ. ΠΝ γάρ ᾿τρΡ]165 ἃ ἰπουρῃς ὈΠΕΧΡΓΕΒΒΕΩ͂ : Ἴ τὰν ὃ 24, 
ἔγθεῖν 58} 115, ἴῸσ ῬΙΟΡΑΡΙΥ Οἴμοι ἃῖὰ τμ]πκίηρ 16 ϑατηα. 
Ῥ 26.]. τ. μὴ ἀναμένωμεν. [15 οὐ]εοί 15 [86 οἰδιιδα [Ὁ]ονίηρ : “ 1οεὶ 
᾿- γαῖ! [ΟΥ ΟἴΠΕῚβ ἴο σομη6.᾽ 
"χλ τῆρῖ παρακαλοῦντας. Ζγείηγ6 ρΡατίϊοῖ ρ] 6, “ἴο σῃδ]] θῆρα τι5.᾿ 
1. 2. ἄρξωμεν. ΤᾺΪ5 νεῖ ΤΕΡΈΠΑΤΙΥ [Δ Κ65 ἃ φϑηϊζίίνα; Βοσα ἃ ρεηϊίνα 

ΟΡβεσνα (ῃ6 αεζσς νοΐοα 15 πϑεά οὗ Ῥεριπηΐϊηρ ἃ τμΐηρ ὀέγογε 
: ἴΠ6 γηζααἶἶε οἵ ηιαίγιρ' ἃ δερ 7727 οὗ Ὑηδὶ ομα ἢδ5 ἴῃ Παῃᾶ; 

ετὸ λέγειν ἴῃ ἃ 26. 
ΕΝ ,μον. “[ο ἴαΚα {μ6 ἱπιἰαἰΐνα. ὃ 25. 

. 7. οὐδὲν προφασίζομαι τὴν ἡλικίαν : 41 τηᾶκα πο ΡΙβα οὗ ΤΥ 
: Η ἴϑαι αἴ ἢ. οὐδέν, δος. οἵἉ 1ἰτηϊταϊίοπ, ἀπά 50 αἄνογθίαὶ. 
ΒΕ... 8 ἀκμάζειν ἡ ἡγοῦμαι: 41 σοπδίάετ 1 δὰ αυϊΐε ο]4 δποιρῃ. 
1 . ἐρύκειν. ΤῊΪΐΞ νγοτά 15 ποί πιϑδεὰ ἴῃ Αἰ ρζοββ. [ἐ 15 ΨΕΓΥ Θοτη- 
ΝΝ ὙΡ̓ Ἡομιοσ. (Οἱ Και. Δετυ ,}άγγνι. τ68. 
Ἵ τ, ἐκέλευον : “ ὀέραγ:, οτ΄ “ τῦέγέ αἴϊ5ῤοσθα ἴο (411 ροπ Βῖπα. (, 8 7 ὃ 26, 

Πὰν Νλωνίδης τις ἦν. πλήν ἰ5 οἴξεῃ υβεά 85 ἃ Ρτθροβίτοη 
δι ἔτει Βητνα -  ἐχοαρί᾽ (5εῈὲ δῦογε ὃ το πλὴν Κλεάρχου) ; ὨεΙα ἰΐ ἰ5. πι564 

οὨ]πποίίοη, [μ6 ἰΠηρ' ἐχοθρίθά μεῖπρ ἜΧρτεββοά 8.5 8. ΟΙατιβα : “ἴῃ 6γα 
τρισὶ ἃ ἴδ! ]ονγ ο411ε4 ΑΡοΙ]]οηΪάεβ.᾽ τις 15. υϑεα οοπίεμηρίποιϑιυ, 
πο ψν" 41} (ἢ ΡΓΌΡΕΙ ΠΆΤΉΕΒ. ΓΩ1,. δᾶ 5. σχὦ ψοσο. 
.β ἄζων τῇ φωνῇ : “)ο ΞΡΟΚΕ [{κ6 4 Βοεοίϊδη, 1. 6. ἢ6 βροῖκα ἃ5 
ὧν Ῥτοχϑπα᾽ ΙΏΘΏ, 0 νγαὰβ ἃ Βοεβοίίδη. ΗῚ5 Ῥταίθ βίῃ 5.88 

Ι "- Π ὝΤΕΙΘ αἰζεσνγατάβ εχροβεά. Οἱ, Ρεῖϊον ἃ 31 οὔτε τῆς Βοιωτίας 
ΟΊ κει οὐδέν. 

δ τὰ, σωτηρίας ἂν τυχεῖν. ΤῊΝ 50}]εοὶ ἰ5 {Π6 βᾶτηθ 85 ἰμαΐ οὗ (ῃς 

δ τ 
εἶ, 

χὰ ἃ. 
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Ι. ὃ 26. ΡτίποΙρα] νετρ λέγοι. τυγχάνω, |ἴκ6 λαγχάνω (οἴ. Δθονγα 8 11), ἰαῖςα5 
ἃ ΡατΠεῖνε οὐγδοί. 

ἢ πείσας : “ἐχοερί ΒΥ φομοϊπαἰϊησ τῆς Κιηρ.᾽ 
Ἰ, 14. ἤρχετο λέγειν. Οὗ, ἀθογε ὃ 24 ἄρξωμαι, 

ὃ 27. 1.15. Ὦ θαυμασιώτατε ἄνθρωπε. ἸτοηϊοΔὶ] : β, ἢ ϑοοά {ΕἸ ]ονν.᾿ ᾿ 
Ἰ. τό. οὐδὲ ὁρῶν γιγνώσκεις. (Οἵ, 7Ζ7Ζαἐλ. χιϊϊ. 13 “ ὙΒοτεΐοτγα 5βρϑαῖ [ὰ ἢ 

ἴο {μθπὴ ἴῃ Ῥατγα 65 ; θδοδῖβα {ΠΥ βθαίηρ, 566 ποΐ, δῃᾷ μδαγίηρ, [Π6γ Βδαγσ τ 
ποΐ, παῖ μοῖ ἀο ἴ8εγ πΠαογβίδηα.᾽" ω Υ 

1, 17. ἐν ταὐτῷ γε μέντοι ἦσθα μραρνον “γεῖ γοῖ φαγί ΠΥ γτετα πὶ 
ἴῃ. 5ᾶπ|6 Ῥοβί[οη 85 ἴΠ6Ὺ γεγο ; ἷ. 6. “γοῖι μδά πὲ {πε βατῆβ σμαποα εἰ 
βααίηρ γῃαΐ {Πς Κίηρ᾽ 5 ῬΤΟΤΊΐ565 γγΈΓ γοσίῃ 5 ὙΟῸ ΠΕΙσΟῦΓΒ.᾽ 

Ἰ, τὃ. καταφρονήσας ἐπὶ τούτῳ, 5ς.. ἡμᾶς (οσ ἡ μῶν) : “Βανίηρ ΠΝ 
οαἰγεά ἃ οοῃίθμηρί ἔογ τι θδοδιβα οὗ {ῃϊ5 ἔδοί, νἱΖ. πε. ἀβαξῃ οὗ Ογπβ.. 
ἐπί ς. ἀδίϊνε ποίου τορι] ιν οὗ [Π6 γροΐίγερ οὐ δαςῖς οὗ ἃ οΘοῦζθα οὗ δοίίοη ἴὰ 
οὗ. ποίε ἴο 1. 111.1. ὙΠ ἢχβί δοτγίϑβίβ οἵ γεσὺβ Ἔβχρσγεββίηνρ ἃ βίδίε μανᾷ εἰ 
τηθδηΐηρ οὗ {07)12710 ἐο ὧς ἴῃ ἰῃαΐ 5ἰδίο. 

δ. 29. 1. 23. ὥσπερ δὴ σὺ κελεύεις : “ ἀοΐϊησ 45 γοῦ [οσβοοίῃ δ Βαανα 
ἄο πονγ.᾿ ; 

1, )ό6. οὐδὲ ἀποθανεῖν. οὐδέ Ποτε-ε,6 φιΐαάεηι. ΟἿ, ἀθουε ποῖε ἴο. 
αἰκισάμενος ὃ 18. 

Ῥ.21.1. τ. μάλ᾽ οἶμαι ἐρῶντες τούτου. Α Ξἴτοησ ΕΧρταββίοῃ : "δἰ ποῦρης 
ΤΠΕΥ Ἰοηρ ἴογ ἴΐ (1. 6. τοῦ ἀποθανεῖν) 1 Βαγε πο ἀουθί.᾽ οἶμαι 15 οἴξεπ πε 
ΡῬασεης οί αν. 

Ἰ. 2. πείθειν : Ῥχτα5. ᾿ηῆπ. Ὕχργεββϑίησ ἱποοιωρϊείΐα δοϊϊοι : " δπᾶ Ζγ} ἴο 
σοηοΙΠαἴα {Π6 Κίηρ. 4 

δ 80. 1.3. δοκεῖ... ὧς τοιούτῳ χρῆσθαι. δοκεῖ Πετα ἀξεᾶ ἴῃ ἴΐ5 Ξεηϑε οὗ 
( βεειηϊηρ σοοά, 1[,Αἴ. 2 αεεί. “1 1 1πκΚ γα ουρδέ ποῖ ἰο δάμη [815 ΓΕ !ΠΠοῦν 
ἴο Θααα}γ 1 Οὔτβεϊνεβ, Ραΐ ἐπαΐ νγα 5ΒΒου]α βετρ Βίτῃ οὗ Ὠΐβ φαρξαϊπου, 
Δη4, Ρ]δοίησ {π6 Βαρραρα οὴ [ιΐβ Ῥδοκ, ἰτεαὶ Βίτη δ5 ἃ θασραρε- αΙτίεσ. 
ΤΠ6 σκευοφόροι “ετε οὗ οουτβα Ἰοοκεά ἄοσχῃ ἀροη. εμαδηΐζ αοῖεβ ἃ 
Χεη. Ω 7οῤ. ΤΥ. 2. 25 οὔκετι ἀνήρ ἐστιν ἀλλὰ σκευοφόρος, καὶ ἔξεστι τῷ 
βουλομένῳ χρῆσθαι δὴ τούτῳ ὡς ἀνδραπόδῳ, “ Ἦδ 15 ΠΟ ἸΟΠΡῈΓ ἃτηδῃ, θα 
ἃ ὈΑΡΟΑΡΘ-ΟΔΙΤΙΕΙ, Δ Πα ΔΠΥ ΟΠΘ6 ὙΠῸ [165 ΠΊΔΥ ἰγθαὶ ΐπὶ 85 ἃ τηθῖα 
5]αυβ. 

δ 81. 1.9. τῇΞ Βοιωτίας προσήκει οὐδέν. Ῥατεῖνε σεηϊξιγε : “ἐπῖ5 αὔονν ̓Ξ 
85 πὸ Ρατί ΠΟΥ ἰοΐ ἰπ Βοεοίία αἱ 4]].᾿ 

Ἰ. το. ὥσπερ Λυδόν : “1ἰΚε Ξοτηε 1 γάϊαη.᾽ ἘΕῸΓ τηξη ἴο ΕΔΓ ΘδΙ-τῖπσθ. 
νγὰ5 τερατάβα ὈΥ 1ῃ86 Οτεεκβ δ5 εεμιπαίε αἀπᾶ ἀϊβρτυδοεῖα. ΜδϑηΥ 
Αϑίδιϊς παίΐοῃβ οὐ {86 οἴμεσ μαπᾶ οοῃβίἀεγεά {Π15 ἃ τηδτκ οὗ ἀϊσηῖγ. 
ΤῊΣ 1, γάϊδης “γΕσα Ῥτονετγθῖ] ἴοσ {μετ εἰεμηϊηαίΐθ δπᾶ ̓ πανγατῖκαῦς 

οἰαταοίον, Οὐ Ηὰξ ἢ Ἴρά4. 
1. τι. τὰ ὦτα: δοοιι5. οὗ ἀεβηιίοη. , 

καὶ εἶχεν οὕτως : “4η4 ἴῃ ἔδοϊ 1ἰ νγγὰβ δ 86 βαϊά. 
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ΟΖ. ΟΡ 16} Σ, Ὑ4 3 }᾽. 18, 2. 18. 

13. . ὅπου εἴη: ἱπάεβηϊίε ραβὲ: “ΒΘγανοσ {πο Ὺ ἔουπά [Π6 σόποῖαὶ 1. ὁ 82. 

4 ποθι. . «οἴχοιτο : “ἴτοπὶ νυ μαΐευεσ αἰν βίομβ [Π 6 ΡἜΠΟΓΑΙ νγὰ8 
6. οἴχοιτο ἰ5 ἃ ΘἸΡΠΟΙΠΐβπι ἔἴοσ “δα αἰθα.᾽ 80 τὸν ἀπογινόμενον 
. Υ. 4. 
τό. εἰς τὸ πρόσθεν τῶν ὅπλων. Οἵ, ἀθογε ὃ 3: “ἴο [Π6 5ρδοὲ κὶ 38. 
τὰ οὗ {Π6 ἰεδηΐβ.᾽ ὙΠδ ρῥτεροβί(ίοη 15 ποῖ δχδοῖν Δρρ]οαθ]ς ἴο 

. Βαϊ ἰ5 πυιϑεα Ζγεβ»ιαγεν : “ἸΠ6Υ καγη6 ἴ6τα ἀπά {ῃδη βαΐ ἀονγῃ.ἢ 
τ. π-... εὐν ἀμφὶ τοὺς ἑκατόν: “ πυμηρετοα ρου ἃ μαπάτγεα. 
" ας ἢ Ϊ6 ἀτίϊοϊα 15 οἴζαεη υϑεα ἢ τουπα Πυτάθο 5. 
.Τ0 μέσαι. .. νύκτεΞ. ΡΊΏτΑΙ τ] τεΐδγεποα ἴο ἰῃς ἀἰϊνίβίοη οὗ {Π6 

: ἰηῖο φυλακαί, 1,αἴ. σφεας. ΤΠ6 ἁγίῖο]α 15 τορι] ]Υ ομἰ6 4 τ ἢ 
65 οὗ ρίαοεβ ἀπά {{πηε5 ἰπ [απ ΠἸατ τβ6. ΟἿ, ποία ἴο 1. ἵν. το. 

ἔδοξε: 1,αἱ. 2αειεΐ ἃ5 ἀθονα ὃ 30. ᾧ 84. 
, 98... 1. ἡμῶν: Ρατε να σϑηϊίνε ἢ οὕς. ὃ 856. 
 ἐὶ τοῖς βαρβάροις: Δθονυθ ὃ 13 ἐπὶ βασιλεῖ. 
“τοσοῦτοι ὄντες ὅ ὅσοι. ον συνεληλύθατε : “ ἀ5ΞΕΙΩ]64 45 γοιι τὰ ὃ 96. 

4 ᾿ ΔΙΘΕ ἃ ΘΟ ΡΔηγ.᾽ 
ἐπὶ τοὺς πολεμίους : “ αραΐγι5ξ ἴῃ Θηδιηγ.ἢ 

ἕ παρ αλῆτε ΤΏΔΥ 6 ἴδκεῃ εἰ εγ ΒΙΠΉΡΙΥ 1 ἴη [6 56η56 οὗ “ἴο οἴ δεσ 
, ΜΝ Ἐν τοὺς πολεμίους, οἷ. ὃ. 24, ΟΥ̓ ἰπ [ἢ 56η56 οἵ “ ἴο 641] προη,᾽ α 
παρασκευάζεσθαι ππάετδίοοά, 50 4150 Ρεῖον ὃ 44. ΤΠ 5:1Ρ16 56 η56 

έω -- “ ἴο ΞυΠηΤηοη ᾽ ΟσουτΓθα ἀρονα ὃ 32. 
τ. δέ τοι. ΟΡβεῖνε Χεπορῃοπβ πάϊς τηοάεοτγαίίοη. οἵ ὃ 97. 

τυρὶ ὉΠ, 50 450 τι αἴζεοσ διαφέρειν: ἱπαϊσαίίηρ 5 ἀδϑίτε ἴο ορίδίῃ ἃ 
αἱ ἘἪΜ Βεατίηρ. ὙΤτδηβίδίθ, “ ΠΑΥ, ΤΥ 1 ποὶ δἀά ἰΠδί. 

δίας ἔρειν τούτων. Δ εΙ5 ΤΡ Ιγἱπρ 16 1ά64 οὗ ΦΟΠΩβαΥ ἐδ07., ἴαϊκε ἃ 
Εν: : Ποῖα διαφέρειν -Ξ- “ἴο 5ιΓραββ,, δαπίγαϊθηΐ ἴῃ ἰδοὶ ἰο ἀμείνους 

θεῖονν. ΕῸΓ [6 ϑδγὴηθ τεάϑοη [Π6 νεσῦβ θεῖον σοιηροπηᾶεά ψῈΒ 
ροβουλεύειν τούτων καὶ προπονεῖνν) ἰα]κα ἃ σεπίἐϊνε, {πΠ6 ἰάεα ΡῬεΐπρ' 
6 ΘΟΌΠ561 δη4 ρϑίῃβ δεγογέ 1ῃ6 οτονγά,᾽ 85 γγὰ}] δ5 ἴοσ ἰβεῃηῆ. (Οἱ. 
ων πλέον προτιμήσεσθε ἴῃ 1. ἱν. 14 ἀηα ποί6. 80 «50 {Π6 ρεηϊ να 

εἴτε. Απά οἴ, Χεη. Ωγ. ΥΠΠ. νἱϊ. ο τὸ δὲ προβουλεύειν καὶὲ 
Ύ: γεῖσ θαι... τοῦτο προστάττω τῷ προτέρῳ γενομένῳ καὶ πλειόνων κατὰ 

ὃς ἐμπείρῳ. 
- 13 [3. χρήμασι καὶ τιμαῖς. {0π4{67 ταρτ]δτ σοπάϊοη5 [Π6 ΡΥ ἴῸΓ δὴ 

. τἰὐμρῇ νγὰβ5 ἃ ἀδατίς (αρουΐ ἃ ριυῖηθα) ἃ τηοηίῃ ; (15 ΡΥ ΟΥΤ 5 
γ015 ἱποιεαϑθα ἴο ἃ ἄδτίς δια 4.8], Τῆς ὠρελαρὲ τεοεϊνεά 

6 διηουηι ; Ὑ116 {Π6 σζγαζορὶ ΟΥ σΈΠΕΓΙΑΪ5. τεοαϊγεα [ΟῸΓ {ἰπη65 
Ε΄ δου  κὰςς- Δα τενγατάβ, Οἱ. 1. νἱῖ. 8 δπά [ηίτοά. ἴο 

δι ἄκων δεῖ. ΤῊΐβ 65 το [Π6 58 πὶ6 πηδαηΐηρ᾽ 85 δίκαιόν ἐστιν 
{5 ὰ τίσι ἰο ἐχρθοί. 
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1. ὃ 837. 

ὃ 88. 

ὃ 89. 

δ 40. 

ΧΕΔΝΟΡΠΟΛ, ΑΝ Α84.575 777. ᾿ 

ὑμᾶς αὐτούς : τιοτα οἰρῃδίϊς ἰμδη ὑμᾶς: γοι (45 ἀἰβιϊηρτθῃοα 
τόσα οἴμθιθ). (Οἵ ὑμεῖς αὐτοί ἰῃ Ἰαϑὲ σϑοίίοῃ. 

Ἰ. 17. πρῶτον μέν. (οττοϊαίϊνεα αἱ ὃ 30 ἐπειδὰν δέ. 
1. 18. ὅπως... ἀντικατασταθῶσιν. Αοσοοτάϊηρ᾽ ἴο τῦϊα ταίεσγαα ἰο 

ΔΌονα ὃ 14, ὅπως ἀμυνούμεθα, νγχε Ξῃου]ἃ Πᾶνε εχρθοϊρα {π6 διΐασα ἰπ-Ὃοὸοὸὦὦ 

! 

Ἵ 
᾿ 

ἀϊοαῖϊγε ἤοστο. Βυΐϊ [Π6 5.) ποίϊνα 15. ΘΟ ΠΠΟΠ ΘΠΟΠΡῺ ἃ5 ἃ 1655 σ0Π- 
Πάρεηΐ, 1655 Ροβίτἶνο, οσπ οἵ βίαϊθτηθηΐ, ΒΡ 6οία "ΣῪ ϑαϊία Ὁ]6 [μοσγθίοσθ ΠΘΊδ. 

Ἰ]. 2ο. ἂν... γένοιτο. ΤἼηΘ ἀροάοβὶβ οἵ ἃ μυροίπειϊοαὶ οπαϊοπαὶ 
βϑηΐθηςθ, (ἢ ῥγοίαϑβίβ βεΐπρ' 'ῃ βθῆ86 βιρρ] 166 ΡΥ ἄνευ γὰρ ἀρχόντων. ΟἿ, 
ἀοοάν!η, 190. 

1. 21. ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν: συναιρέω τηραη5Β “ἴο Ὀτίηρσ ΟΠΘ᾿5 
ΤΟΠΊΑΙΪς5. ζορεί 67, ΟΥ̓ ΪΠἴΟ 5181] οοτηραβθ, Βϑηοθ (Π15 ῬΏ͵ΤαΒΘ -ὸ “50 ἴο 
ΒΡΘΔΚ ἂ5 ψου]Ἱᾶ Ρεῇί ἃ πδη βρβακίηρ Ὀτιεῆν.᾽ ΤΠδ Ρῆταβα ἰαὰγϑ ἄονπ ἃ 
ΘΘΠΘΓ͵ΓΑΙ τα] 6, νΥΠΊΟἢ τὺ ἤανα δχοθρίίοῃρ, αὶ νυ οἢ, μ6 ΡΌΘ5 Οἡ ἴο Β546Υ͂, 
ἢδ5 οογίδι νυ (δή) πὸ Ἔχοθρίϊοηβ ἴῃ νγατ, μθηοα μὲν... δέ. 

]. 22. παντάπασιν 15 Δ δᾶν. 5ἰτεΠρΊ οηϊηρ' {Π6 οἴαθθα Ποστα ππδοτϑίοσα 
ἴο ὈῈ τερβαϊβά--- οὐδέν κιτ.λ. ἂν γένοιτο. 

δοκεῖ: “15 Βε]ονεά,᾽ οὗ, ἄρονε ὃ 5. ΤΠ ψοτζγὰ ἄοβϑ ποῖ ἱτΡ ΙΥ, αϑ ΟἿΓ 
νγοσᾷ “ ββεῖὴβ᾽ οἴη ἄοεβ, ἃ οοηίταβί θεΐνγεθη ἔδοϊ ἀπά ἀρρεάταησθ. Ἐΐδσο, 
οη 6 σοπίγσατυ, ἰἰ 15 ἸηἰἜπ 64 ἴο τεργεβεηΐ 4 ρεεγαΐν αὐηεέέεα ἴαοῖ, ἷ. 6. 
ἃ. δόξα οΥἦ δόγμα ΜΈΪΟΝ τηδγ Β6 ἔα]56, θυΐ 15 ῬσορΑΌΙΥ {τπ|6. Χεπορῆοπ 
ἴθ ἀΡΌΪΠ 5ΙΤΏΡΙῪ Ἔχρσαϑϑίηρ' Ὠἰτη56 1 τ] ]]ν ἰο σοποϊ ἰαία ἢΪθ ἀπαΐθποθ. 

1. 24. ὅσους δεῖ: “85 ΤΔΗΥ ἃ5 ΜΧ6 ταη]αῖΐτε (ἴο οἰθοῖ)᾽: ἴῃ 5ΒΟΠῚΘ σᾶ565 
[Π6 στρατηγοί ψχετα ποί ἀεδά. 

1. 25. οἶμαι ἂν... ποιῆσαι. ΤΗΪ5 ἰ5 οααϊναϊεπὶ ἰο ἄν 6. ορίδεϊνα. 
Βαϊ τ[μ6 γερφίαγ βεαθεηςα αἰΐζεσ ἤν ο. βι )]ποίνε νγουἹά ΡῈ ἔπ {πίττα 
ἰπαϊοαίῖνε. ὍΤΠῈ δἱϊοσγαίϊΐοῃ ἰο ορίβίϊννα (οὐ ἰ[5 βααΐνα] θη) 85 γγ16ὲ}} 85 186 
ἰπἰτοάποίίοη οὗ οἶμαι 15 ἀραὶῃ Ὁ τα] θυ οχργεβϑίοη. 

Ῥ. 29.1.1. ἐν καιρῷ ποιῆσαι: “νοι ἄο ἃ ΨΕΓῪ 5θαϑοπαῦῖα τπΐησ. 
καιρός τι “ἃ. (ογτ1041) {ἰτηθ ̓  δ5 ῬΕΙΟΥ ὃ 44: Βεῆςα “ἃ τηοτϊηδπίοιβ οΡ- 
Ῥοτίπηϊυ ̓  (5 ἀΡοΥυΘ ὃ 36) ἀηᾷ 50 δάνε αὶ ἐν καιρῷ ἃ5 πεσγθ. ΟΥἁὨ 186 
δἀ]εοιϊΐνες καίριος, ἐπικαίριος. 80 Χεη. (77. Υ. 1. 17 ἐν καιρῷ γενέσθαι, 
ἐἴο ΡὈΙΔΥ δὴ ἱτηροτίδηϊ ρατί. 

ἴσως 845 ἀῇονε ὃ 37. 
1. 3. πρὸς τὰς φυλακάς : “το {πεὶτ 5επεϊπε]- Ῥοβίβ.᾽ Ἐσότα ποῦπ φυλακή. 

οὕτω γ᾽ ἐχόντων : ῬὈΓΟΌΔΟΙΥ τηδβου]π6, 56. τῶν στρατιωτῶν. ΤΒΘ 
σοηϊεῖνα ἀρβοιαῖα ἰ5 τε] πἘ ΠΥ πβοα Ἰ τεΐδγεμοα ἰὸ ῬΕΊΒΟΠ5 ΨὙἯἨΠΠῪῸ 816 
τηδηἰϊοποα ἴῃ ἃποίμοσ οαβα ἰῃ {Π6 βᾶτὴθ βεπίεποθ, ἃ5 ΠΟΙ ἴῃ ἀδέϊνα αὐτοῖς. 
50. ἴῃ 1. 1ϊ. 17 ψὰ Βαανα θᾶττον προιόντων... δρόμος ἐγένετο. τοῖς 
στρατιώταις. ΑΠπᾶ [ΟἹ ΟΠΕΙ ΘΧΔΙΏΡ]65 οὗ ἰηἰ5 ὀγεαΐ ὁ εογϑέγ με 1072 566. 
ΔΌονΘ ὃ 2, δῃηᾶ Ῥεῖον ἰΪ. το. 

ὅ,τι : δοοιϑ. οὗ Πτηϊζαίίοῃ. 
1,.4. νυκτὸς... εἴτε καὶ ἡμέρας : σεηϊ(ίνεϑ οὗ ἐΐγ26 τυλέ22. 
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ΘΟΣΤΕΈΘ. ΦΙ 18. 2. τιν 30. Ζ. τι. 

Ι. 6. τί πείσονται. πάσχειν 5 ΤΕΡΊΠΑΙΪΥ π564 85 -- ραβϑῖνε οἵ ποιέω. 1. ᾧ 41. 
μαὶ ἰ5 σοΐπρ ἴο ΒῈ ἄοπε ἴο ἐμοιη. 

3, ἣ ... ποιοῦσα : “ψ ΠΟ σαΐηδ.᾽ ᾧ 42. 
Β ἀλλ᾽ ὁπότεροι. ΤῊΪ5 οἰαιιθα τηδΥ αἰ ΠῈΣ Β6 ἴδ κθη ἃ5 αἷἰθο ἀδβρεπάθης 

ἢ ἐπίστασθε ὅτι, ΟΥ ἃ5 Δῃ ἱπάερεπαεπηί βἰαίεμηθηῖ. ὍΠα Ἰαίίεσ 15 ΤΟσα 

ᾷ σοοτάδηςσα νυ] ἢ ΧΟΠΟΡΠΟΠ 5 ΤΏΔΠΠΟΙ : ἴοσ Π6 βεϊἄοιη Πο]άβ ὈῪ ἜἽχδοΐ 
ΞΟΠ ἄθποα ἰπ ἔνγοὸ οοπίταβιθα οἰδιβθθ. ΟἿ, Ρεῖον ὃ 423 ποίε ἰο ὅποσοι. 

ΓΟ. ὃς ἐπὶ τὸ πολύ: “85 8 ΤΌΪΘ,᾽ γΘΓῪ συ οἢ ΠΚα ὡς συνελόντι εἰπεῖν 
ἕ 6. εἰπεῖν τηδὺ Ὀ6 οοποοϊνβα 5 πηᾶἀεγβίοοα νι ὡς ΠΕΓΘ. 

[ἢ 1, οὐ δέχονται : “ἀο ποί νγαϊὶ ἴοτ,᾽ “ ἄο ποί τεϑὶϑβί, σϑρι δ ν πϑϑά 
οὗ 50] ἀ16 15 [Πηρ. ἴο βἰαπα δὴ οπϑβεὶ οἵ (68 ΘΠΟΙΩΥ. 
ἢ Ἕ 12. ἐκ παντὸς τρόπου : “ αἱ ΔΗΥ ῥτίοο: ὃ 48. 

Βαστεύουσι. Α Ροερίϊοαὶ Ἴχργεββϑίοῃ. Χαεηορμοη ἴ5 ταῖῃοσ ἐοπα οἵ 
[656 ἰπ τῃδίοτίοαὶ ραβϑβαρεβ. (. Τηἰτοάποίίοη ἰο ΒοοΚκ 1. Ρ. χχίχ. δῃηάᾶ 

Δθουε ὃ 25. 
᾿ ὅδπόσοιμὲν.... οὗτοι μέν. μέν ἰ5 Βετα τερεαίεᾷ νυϊτμουιξ ΔΠΥ 5ρθοΐδὶ 
Ἰστιϊποαποα : ὁπόσοι δέ 15 οοττοϊαίνε οὗ θοίῃ. (. 8 το ἐγὼ μὲν οὖν ἔστε 
μὲν... ἐπεὶ μέντοι. ρν 8150 θεῖον ἰ1. 8. 
5 Τῇ. μᾶλλόν πως : “ ποτα ΠἰΚΕ]ν ἰο.᾿ 

ΠΟ 1.18. διάγοντας. Α5 ζώη, [μῃ6 ῬΠγδίοδὶ 116, 15 ὁρροββά ἴο βίος, ἴῃ 8 
118 85 ΠΑΡΡΥ͂ ΟΥ Τΐβοσα Ὁ ]8, νγῖθα οὐ ΓΟ 5ῃ, εἴς. ; 580 ζῆν, “ἴο θὲ αἴΐνβ, 15 
αὶ Ξαα το διάγειν (τὸν ἜΝ “ἴο ἴἴγα ἴῃ ἃ Ῥδυίσα δῦ σοηα]ίοη. Βαΐ 
παϑα 1, 25 ἴῃ6 ἔνγο δῖα ϑεα ἰορείμεσ ψἱποῦΐ ΔΠΥ ΝΕΓῪ δἸηρμδίίο 

ΒΕ ]Πο.Ίοη. 

ἃ! δ .ςν καταμαθόντας : “ Ρεΐηρ {ΠΥ ἀὐγασα οὗ 411 {Π15᾿ ; κατα- 15 δ 44. 

δ τ. 20. . παρακαλεῖν: 566 4Ρ0ονα ἃ 36. 
εἰ 82. τοσοῦτον μόνον σε ἐγίγνωσκον ὅσον : “ 4111 υβε4 ἰο Κπον ἀρουί ὃ 45. 

πγα5.᾽ γιγνώσκειν 5 ἴο ποίβ Οὐδ᾽ οὔβεσνε ραδτσίίου αν ἰδοίβ: δ5 415- 
ποτ 56 ἔτοτη ὁράω οπ {πμ6 οπα παπᾶ, 85 δρουε ὃ 27; δῃᾷ ἴτοιη οἶδα, 
ἔ εογεγεφείφα Κπονη]εᾶρε) οα {86 οἰδεγ. 
Γι 24. ἐφ᾽ οἷς -- ἐπὶ τούτοις ἅ : ο]ο56 σοῃδίπτιοίοη. 
Ἃ Ἷ 138. ὅτι πλείστους : ὅτι, ὡς, οἷον, ἣ ἀτα {τε ΠΕῪ ἀϑ6α το Βεϊρῃίεη 

: πο νει, {|κὸ 1 αἱ. 5. Ὁ παρδίαιο, δ.5 ΤΩΒΔΗΥ͂ ἃ5 ΡΟΒ51016.᾽ 
ΡΝ τοιούτους : “ΕΓ {|ὸ γοτι.᾽ 
᾿ κοινὸν γὰρ ἂν εἴη : “νου Ῥε 5ῃαγεά ΌῪ τ5 8]].᾽ 

 Ῥ. 80. 1. 1. οἱ δεόμενοι : “ἰῃοϑε οὗ γοῦ γὲο τεααῖΐγε ἰο ἄο 50.᾽ Οἱ ὃ 46. 
ὅσους δεῖ ἀῬογε 8 30. 

ἱ εἾ 1. 3. συγκαλοῦμεν : διΐτπτο, ἃ5 ἀθου ὃ 24. 
1ο. Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος. 1 Δ5[-πατηεά, ποΐ ΤΩΘΓΕΙΥ ἔοτ πηοάεβίγ, πὶ ὃ 47. 

6} ἼΘΙ 8ἃ5 ΟΊ Πρ' ἃ τῇείουι ΠΥ σοτηρὶεῖα σοποϊ πϑίοη ἴο {Π6 βίοτυ οὗ {Π6 

 1Ι. τε... καί; ΔΙνΑΥ5 ᾿ΠΊΡΙῪ 5οτη8 οἷοβα οοπηθοίΐοη Ῥείνγεεῃ (86 11, ὃ 1, 

1 δ 



ΧΕΔΌΡΗΟΝ, ΑΜΑΔΑ.515 7. Β 

11. ὃ 1. ὑνγο οἴαιιβεβ Ηδτς [π8 οοππθοιίίοη ἰ8 οὐ βἰμλ] πθοτιβ οοιιτνΣ 
Θοάτοοὶν δά ἰῃς ἄαΥ Ῥεριιῃ ἴο ἄαννῃ, τυλό7ι.᾽ ἣ 

δ 2. 1. 18. πρὸς δ᾽ ἔτι. πρός τορΊΑΥΙΥ ἀὐρα τ, ἀαίϊνο, “ἷπ αἀάϊείοη ἰο,᾽ ἰβ 
Β6ῖΘ πιϑεα δάνογ θ᾽! ]ν ἴῃ {Π6 θα πη 56η86. 

οἱ ἀμφὶ ᾿Αριαῖον : “ Ατίαειια ἀπ Πἰ5 τηθη.᾽ Ατΐδθιβ νγὰθ Θοπησιο 
ΤΩΔΠΩ͂ΘΙ ὉΠΟΥ͂ Ογτι5 οὗ ἴῃ6 παίϊγα ΔΥΤΩΥ γνΒΪοἢ οοορεταίοά ἢ [ΒΘ 
ατδεκδ ἴῃ {π6 Ὄχρεαϊίίοη, οἱ σὺν Κύρῳ ἀναβάντες βάρβαροι ἱ. 2. ΟΣ 
ἴοοῖκ ἃ ΨΕΓΥῪ τιη6]ϑ(1ηρτι 5ῃη6 4 ρατὶ ἴῃ {Π6 Ῥαίι]8, δπά ἤθη ΟΥγτπβ γᾶ 
ΚΙΠ]δά {ποὺ ἀδβογίε ἰο Ατίαχογχοϑϑ. Ἷ 

δ 8. 1. 20. τελέθειν. Αποίμει οἵ Χϑηορῃοπ᾿β ροείίοαϊ νγοτᾶβ. ΟἿ ποίθ᾽ ἢ 
αθονς ἴο μαστεύουσι ϊ. 43. Ἴδα οἸαΪΠΑΤΥ Ρτοβα Αἰτὶς ψουἹὰ μ6 γέγνεσθαι ᾧ 
ΟΥ̓ εἶναι. τῇ 

1. 21. ὅπως... σωζώμεθα, ϑερ)πποιίνε, ΔἸ Πουρ ἢ «ἴοσ πειρᾶσθαι. 
Γῇ. ποὶς ἰο 1. 38. ᾿ 

Ῥ. 81. 1. 2. ποιήσειαν: ορίατίνο, Ἐχρσοϑϑίηρ ἃ τυΐσῆ. ΟἾβεσνα ὕμΕῚ 
ποιεῖν, ἴῃ {Π6 56εη86 οὗ “ἰο ἰγεαῖ ̓  οἵ " ἄθαὶ νυ ἱ τ Ῥεσβοηβ, ἴαϊζε Ὁ 
δοοιδαίϊνεβι Απᾶ ἔοσ {π6 τιδ8ὲ οὗ πάσχειν᾽ ἃ5 ἰἰ5 ραβϑῖνα οἵ. ἴ, 41. “1 
Ἔχρεοῖ νγε 5ῃο}] ἃ ΡῈ ἰτθαίβα δ5 1 Πϑαγίν τγῖβἢ {Π6 σοάβ νγουἹᾶ ἐγθαΐ οὐ 
ΘΠΘΙΠ,Ϊ65.᾽ ᾿ 

4. ἐπὶ τούτῳ : “ πεχὶ αἴίοεγ Ηἰτα᾽ ; Βαϊ ἴονγεσ ἄονγῃ ἐπὲ τούτοις τηεΔῃ5 “ΟΠ 
{μα σγτουπά. ΟἿ ἀθονβε 1. 8 27. ΐ 

Ἰ. 5. ὅστις : αἱ. φροζῴῥε φεεῖ. ἢ 
]. 6. περὶ πλείστου ἂν ποιήσαιτο: “που ῥγῖζα γε ΒΙρΡΏΪγ,᾽ “νους 

Ὀε ἀεἸρμιεά το" ΟΥ ποι ΤΥ, ΕῚ 
1. γ. αὐτός : τερεαἰεα ἴο ει ρῃαβῖθα {ῃ6 ἔδοΐ ἰῃαΐ ΤΙββΡΒοτπε5. μδά ᾿ 

δοίεα νοϊπηίαυ]ν, δηα ποΐ ΤΊΘΙΘΙΥ ἃ5 ἃ ἴοο] οὗ {6 ἰκίηρ' ἰῃ 15 ἰγεδοθεσΥ. 
ΓᾺΚος Τιαἴϊη με έγο οὐ 7256. Ἴ 

1. 8. οὐδέ: ΤιΑἱ. 226- γτεζα6772. ᾿ 
Δία ξένιον. Ζειβ, ἰΠ6 βιρτγοιηθ ἔδίμεσ οἵ σοάβ δηᾶ τῆθη, γχαὰ5. 

τοραταεξα 45 (Π6 ρτοίεοίϊοσ οὗ 8]]} ' 'ΞΙΓΔΠΡΈΓΒ Δηα βιρρ!ϊδηΐθ, ἔμΠ6 ὉΠ] ἰπηαΐθ 
ΘΠ ΤΟΙ οὗ 81}1] οοπίταοίβ δηα Ῥσομηθεβ. Ηεποα 5πῸ 0} {{{168 85 Ζεὺς ξένιος, Ἷ 
ἱκέσιος, ὅρκιος, ἐπόψιος. ᾿ ΗἾ 

1. 9. αὐτοῖς τούτοις 511π|5 ΠΡ 411 {Π6 οἰετηθηίβ οὗ [5 ἐγθδοβοσυ. Ηθ 
τιϑεα {ῃο56 γεῖὺ ἰδοῖβ ΒΊΟΝ πβι8}}Υ ρῖνα τηδη βθουτγ, ἴο (ὁ Π15 νἱοϊτη5 
[Π6 στεαίε ὙΤΟΏΡ.. 

δ 5. 1.12. πιστά. ΤῊ ἐχοβδηρα οὗ ΡΙεἄρεβ οἵ Βοοά ἔαίτμ, εἰέμογ ΒΥ ἕ 
5ῃακίηρ' {Π6 τὶρῃξ μαηά, οὐ ὈῪ {Πε6 σίνίπρ δπά τεροϊ νην οὗ βοιὴβ Ῥγεβϑεηΐ, 
γγὰ5 8 ἸΘΡΌΪΑτ ΘἸθηθηΐ ἢ ἰσθαίγ- τη κίηρ. (ΟἿ, 1. νἱ. 7. ἀηᾶ ποίδ. Ι 

δ 6. 1. τ6. ἀποτίσαιντου ΕῸΓ ἰῃ6 5εη86 οἵ ἀπο- μεῖὲ οὗ. αονα ἴ. 9. 
ἀποπέμψει. ΤὨῊς ορίαἰϊνε, 85 Βεΐοσβ ὃ 3, ΕΧΡτΕβΆ65 5 ὙΊ5Ε. ᾿ 

ὃ 7. 1.20. Ἐκ τούτου. ϑαπια ἴῃ πιδαηΐπρ 5 ἐπὶ τούτῳ ἀθονδ ὃ ̓  ἱ 
1..21. διδοῖεν : ορίαἰϊνε ἴῃ ραβδί πατγγαϊΐοη. Ὑμ6 αἰγθοῖ ΣΆ σοῦ 

Ὀε εἰ νίκην διδόασιν οἱ θεοί ; οἵ ἐάν ο. 510]. 

τό 



ΝΟΥΣ. 2 30. 2. 18-ν 32, Ζς» τῇ. 

Ἰ. 22. ὀρθῶς ἔχειν: ΤῊΘ βαθ]θοὶ 15 [6 ψγΠΟ0]6 οἴαιιβα [Ο]ονγίηρ. ΕἸ ἘΠ. 8 7. 
ς Βαὶ τρις {Παι.᾿ Ἐττ ἔχειν ο. αἄν. 5866 ἀῦονε ὃ 3 ἀθύμως ἔχοντες. 

αὐτὸν ἀξιώσαντα : “ἰῃαὶ {πΠ6 πηδη γγῆ0 Παά {πουρῇς ΒἸτη56 11 ννοσίν 
νοι 5ῃοι ἃ τηεεὶ ἢἰβ ἄθαίἢ τγεαυίηρ' (μ6 Ἰηβίρηϊα οὗ μἰ5 ροβιτἰοη. 
ἱ σαζίθε ς. ἱπβηϊ να, α5 ΧΈΠΟΡΒΟῚ 5 Βοσα ποῖ βρεακίηρ οἵ Ὠἰτηβεὶῖ 

ἴα!ῖῖν, Ὀαΐ τηαἰκίηρ' ἃ σἜΈΠΕΊα] βἰαίετηθηί. 
ΜΆ ἤρχετο. Ἐὸτ [ῃς Ἔχαοῖ βθεηβ6 οἵ. αβρονςε ἱ. 24 ἄρξωμεν. 
᾿ εν μὲν τῶν βαρβάρων ἐπιορκίαν. ὙἼΠΕΓΕ 15 ΠΕΓΕ ΠΟ ΟΙατι56 ἜἘΧΡΥΘΒΒΙΥ δ δι 

γἀποεα ὈΥ δέ ἴο σοΙτεβροπᾶ ἴο (5 οπθ. Βαΐ ἰηβίβαα οὗ 1ἴ, ὈῪ ἃ 
τίου παίιγαὶ ἱταηϑιἐΐοπ, γουῦ Πανα {μ6 πεχί ἔνγο βθῃΐθποαϑ ἰηιτοάποίπρ᾽ 
Ὃ Ῥγδοίίοαὶ αἰϊεσηαινεβ, [Π6 ἢτϑί Ῥερὶηπίηρ εἰ μὲν οὖν, [Π6 Ξεςοπά, εἰ 

διανοούμεθα. ΧοΠΟΡΒΟΗ, ἴῃ ἰαοΐ, θεϊηρ δῇ δ Ὁ0]6 δῃηᾶ ὄὌὄχρζδϑβῖνε 
ἴζετ, δηα ποῖ ἃ τηϑῖα ρεάδηΐ, ᾿πϑιϊποι νον ἀνοϊᾶθ ΔΩΥ βιγιοῖ τηθοῃδηΐοαὶ 
; ἱποίηρσ οὗ ΟΙδιιϑε Ἀβαίηβί εἰδυθα. ΟΥ̓ ποίε αθονο ἱ. 8.42. 
Ῥ. 82. 1. 2. αὐτοῖς διὰ φιλίας ἰέναι : 11ς6τᾺ]]γ, “το γᾶν Ὀγ ἰῃ 6 γγᾶὰὺ 

[πῆς μἀβμὶρ 45 Τερϑταβ ἴμεπα, ἰ.6. “ἴο δ] νι ἰμεπὶ οἡ ἃ ἰοοιπρ οὗ 
παβμῖρ. διά ο. σεηϊεῖνε 15 ἰβεα ἴῃ ἃ ἰαῦρα ΠυμΡῈῚ οὗ ρῬῇγαβεβ ἴῃ 8Δῃ 
ἀ ΙΓ ΟΪ4] ταν. 80 διὰ βραχέων -- βραχέως, διὰ σπουδῆς -- “ Βα5.1]γ.᾿ ἐν ἊΝ 

Τ᾿. ἀπ 5. στό ϑοσθ. ὅ8.0 θε]ον διὰ πίστεως, διὰ πολέμου. 
ε1. 8.  πτ- τοὺς στρατηγούς. .. οἷα πεπόνθασιν. 1π ἘΠρΡΊΙΞΗ, 
πῆς γὰ 566 ΠΟῪ ἰῃ6 φεπεα β αν [ατοᾶ.᾽ Οτεεὶς ἰάϊοπη σεσυ ἴτὸ- 

Υ ΞρΙἰ5 ΠΡ δὴ οδ]εοΐ οἰδιιβα ἰηΐο ἴνγο 1η [Π15 νγαὺ. 171 15 ἰπγιαιθα 
ὡς ἘΠΕ Ι͂εΙ οὗ ἰῃς Νὲν Τεβίαπιθηΐ ἴῃ βοῇ ΡΆγαθ65 85, “1 Κηον {Πεα, 

Ὁ ρου τι. Απᾶ οὗ. ΔΡονε 1: 19 διαθεώμενος αὐτῶν ὅσην κ.τ.λ. 
Ι. 6. ὧν τε πεποιήκασι -- τούτων ἃ πεποιήκασι ἀερεπάϊηρ οπ δίκην. 
9. πτάρνυταί τις : 4 σοοά οτΊεη. Ταβὲ 85. Ὡπηοηρ᾽ Οὔ ΓΒΕΙ γε 5 οἹά- δ 9. 

5 ῃ10: ᾿ἴϑο ΡῬΕΟΡΙΘ βαϊαία {Πα Ῥεῖβοη βηδοΖίηρ ψΙ ἃ ἦ ἀοα ΡὈ]685 γου,᾽ 50 
5 Οτεεῖκβ τιϑεα ἴο 54Υ, Ζεῦ σῶσον. 
1ο. προσεκύνησαν τὸν θεόν : “ Ξα]υἱεα {πΠ6 σοἄ᾽ (γο Πα 5εηΐ {ῃε 

ῃςΠ). ἼΒΕΥ ἀϊά 50 ΌῪ ΠΕ ΒΙηρ, {Ππεὶσ ον τίσ μδηάς Ζοτυαγαῖς Ἠϊτη. 
{8 ἡμῶν λεγόντων : “νγ116 νγγχα γετα (η (Π6 νεῖὺ οί οἵ) βρεακίηρ᾽; 
γ Ῥασγίϊοῖρ]θ, ἃ5 ἀρονε, λέγοντος. 

 οἷωνὸς.... ἐφάνη. Β΄τά5 Ρεΐπηρ εϑἰβεσηβά (Π6 Ια μα πη6]5 ὈγῪ ΒΊΟΝ 
ἴῃς σού Ἰδὲς β'ρῃ5 ἰο τηδη (οἴ. 1,δἰΐη αρίσΖέχ, ατέρτέ7, εἰς.), Βοίῃ οἰωνός. 

Δ ΠΟ Ενυ 816 οἴζεη ιιϑεα οἵ ΔῃΥ οῆβθῃ. 850 Ατβίορῃδμῃοβ, 3 27αῖς 720, 
ι τῶ ν δ᾽ ὄρνιθα καλεῖτε. 
᾿ 1. 18. θύσειν σωτήρια : 5ς. ἱερά, “μαὶ νγε 5411 ργεβεηί ἃ ἐμαῃκερί νίηρ 

- οι ΤΊ! 

ὙΗ͂ΒΡΗΝ πρῶτον : “ οἡ {πΠ6 Ξροί ψεσε ἢγϑί.᾿ ὍΠΟΥ ΠΙΠΠ]]64 {Πϊ5 γονν 
'δπ {8 Ὲν τοδομοα ΤΙ͵ΔΡεΖιιβ, ἃ ατεεκ οἰΐγ οἡ [ῃ6 Επιχίηθ. 866 ΙΝ, νἱ]]. 25. 
11 17. ἐπαιάνισαν. ῬΙΟΡΕΙ͂Υ παιανίζω νγα5 ἴο οῃδηΐ ἃ βοηρ οἵ νἱοίοτ ; 

ΟΡ. 1 15 ἀϑεα Ποῖα οὗ [86 5ο]εὴῃ οἤδπί οὗ τηϑη Ἴοοπῆδεπηΐ οὗ 
ἴο ̓  γ θὐτουξὴ [με αἰνίηε ἔδνουτ 7ι5ῖ βῆονγῃ. Ἠυΐηρ νονγεά δηᾶ βῃπρ- 
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11. ὃ 9. 

δ 10. 

8 11. 

ὃ 12. 

ὃ 18. 

814. 

8 5., Το ]Ὺ τοίοιϑ ἴο πολεμίοις, “ (15 εΐηρ' {πεῖν ροβίτἰοη.ἢ 

ΧΕΔΝΟΡΜΗΟΛ, ΑΜΝΑΔΒΑ.515 171. 

{πεῖς Ἡγιηη, τὰ τῶν θεῶν καλῶς εἶχεν, “167 ψετα βεὶ τὶρῆς 
Ἡδαγνεη. Μὰ 

1. το. Ἐτύγχανον λέγων : “1 νγὰ5 αἱ (Π6 τηογηεδηΐ βαγίηρ. τυγχάνω ἐπᾶς, 
σοῃϑίγαθα σΘΠΘΓΑΪΪῪ τα ρ]1ε8 τῆς εοἱηεΐαίέγες οἵ ἴνγο δυθηίβ. Εἰ 

Ἰ. 20. ἐμπεδοῦμεν τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους : “νγε τὲ βίαπάϊηρ ω Γ᾽ 
οδίἢ5 ἴο (Π6 ροἄβ.᾽ θεῶν σοηϊίνε ἃ5 ἅΡονα 1. 22. ᾿ 

Ἰ.. 22. οὕτω δ᾽ ἐχόντων. (Οἵ ἀΡονε ἱ. 40; [88 ρῆγαβθ, δ που ρἢ α 

Ῥ. 88.1. τ. ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶΞ. γάρ τηᾶῦ Πεῖα Ὲ ἱπίγο- 
ἀμπορα Ὀεδοδῖιβα οὗ βοὴδ ὈΠΟΧΡΊοϑβοα ἰάθα, 6. σ. “ἴῃ {Π6 βεοοπᾶ Ρὶ ς6. 
εογιδί (67, ἴου 1 νΧ1}] τοτηϊπα γου. Οὐ 1{ τηδυ, {Ππὸ [ῃ6 γάρ ἴῃ {Π6 Ρτενῖου 8 
ῬΑΓΆΡΤΑΡΗ, πρῶτον μὲν γάρ, ΟΔΤΤῪ οη ἴΠ6 ποίϊοη οὗ Πὶ5 μανίηρ' 27.077 
ἴο 5ίαϊβ οοτίαϊη ἐλπίδες σωτηρίας. ΤΗΪΒ 86 οὗ γάρ 15 ΨΕΓΥ͂ ταράν 
ἴῃ τέξει: ΒΕΠΕΙΑΙΪΥ ψΒΘη {ΠῈ5 τι566,, 1{ 15 Βαβί ἰοἰτ υπίταπϑαἰθα ἴῃ Επρ 
με ἀγαθοῖς ὑμῖν προσήκει εἶναι. Ιῃ 8 15 Ἀεῖΐονγ ἴῃ ἀεεζές. 

ς. ἰηῆῃ. 15 πϑεα δἰϊοσ προσήκει. ΟἿ. ἴοσ ἃ 5: ΠΏ }1ὰγ γατδιίοη λαβόντι 
λαβόντα ς. παραγγέλλει ἴῃ 1. 11. 1. Απά δρογνε!. 5 ἐλθόντα. εἶ 

1. 6. ὡς ἀφανιούντων: “45 ἰποιρῇ ἰο οί Αἰμεη5 ουξ οἵ, οϑριοποοῦ, 
ΓΕΡΎΥΣ 

ὑποστῆναι αὐτοί : “ ἰο βΒίαηα {ΠΕῚΓΣ Βτουπά αἰογιε,᾽ ἱ. 6. Ἰηδερεῃι 
οὗ 8ΠΥ 5Ξιιρροτί ἔγοπι οἴμειβ. ΟἿ. [πε 86 οἵ αὐτός ἀαθονυε 8 4. Τ ΐβ τείειβ ἕο. 
186 ἢτοὶ εχρϑαϊοη, Ὑ Πΐοἢ ἐπάεβά αἱ Μασγαίμοη 8Β. 6. 490. ᾿ 

]. 9. οὐκ εἶχον ἱκανὰς εὑρεῖν : “ ἴ86γ οου]Ἱᾶ ποὶ πᾶ Ἂπουρῃ. ἔχει 
ο. ἱπδηϊζῖνα μδ5 βθῆβε οἵ " ἴο Ὀ6 8016. ΖΣ 

1. το. ἔδοξεν αὐτοῖς. ὙΠΟ βεηίεποα Ῥερδῃ ἢ ἃ γιογρεραϊέο, ἀμάμες 
γοι, ἃ ΨΕΙΥ παίΐαγαὶ αγαεοζμέλοτ. (ἴ. ἀΡρονε ἱ. 17 ἡμᾶς δέ. Ἢ 

1.11. ἀποθύουσιν. ἘῸΓ 56η86 οὗ ἀπο- Ποῖα οἴ. 1. 9 ἀποπέμψει. 
“τὴν ἀναρίθμητον στρατιάν : “ ἐλαέ ἱπηυτηθγα θα Βοβί. ΟΣ. 

Ϊ. αὶ Σωκράτει τῷ ᾿Αθηναίῳ. 

1. 18. ἐνίκων : ἱπηρετίεοί ἴθηβθ, ἴο βϑυρραβί προς δια Ρεγβίϑίε 
σνἱοἴοσυ. 

1. 14. ἔστι μὲν... δρᾶν. ἔστι μετα Πα5 {πΠ6 Ῥδύβοπδὶ βι]θοῖβ5 

2οεετδ]τέν : “ {μετα ἀγα {Π6 τόρ 65 5111] υἱβῖ 018 ἃ5 ρσοοΐβ. Οὗ 1.ν. 9 
συνιδεῖν ἣν ἡ ἀρχὴ οὖσα, απ ποίε α΄ ἦοε. δὴ 

1. 17. τοιούτων : τι5εἀ νυΣιζΠοιΐ [Π6 ΔΙΈ]Ο16, προγόνων Βεϊηρ ῥτεάϊοδίεϊνε 

“980 ἢ δῖα (Π6 Κιηά οἵ πηθη γου Βαανα βρσπηρ ἔγοτη. δὲ 

1. 18. οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐρῶ : “ηἀ σοτίαίΗ]ν 1 τὴ ποῖ Βοΐηρ' ἴο 58 0. 

μέν Ἰετα 85 ἴογ ἰΐ5. σογσοϊαίίνε ἀλλ᾽, βίο ΡῈ ἴμδῃ δέ: “οπ [86 Ἵ 

{γασγ. ΚῚ 
Ἰ. 19. οὔπω πολλαὶ ἡμέραι, 50. εἰσι: “ἰι ἰδ ποῖ τηϑηῦ ἄδγβ 5'ποθ 

ΤΠδ οοραυΐὰ 5 τερι δι]ν οταϊ τε ἴῃ (μῖ5 δηα ϑἰμο αν ΡΑΣΑΙ͂ΒΑ, ΟΕ εἰκός 
ΔΡονυς 1. 22. 
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ΜΟΤΕΘ. 2. 32, δ. το. - Ὁ. 38, 2. 12. 

τ. καὶ τότε μὲν δή : “ «Υ̓́, ἀπα γοι τηϊιβί τεηθιαθοσ παὶ [Πδη.᾽ ΤΙ, ὃ 15. 
ὑμᾶς προσήκει. (Οἵ ἀΡονε ὃ 11. 

6.1.1. ᾿Αλλὰ “μήν: “ ἃηα πιοσξονεγ. δ 186. 
δου ρον: 5. ὄν, ργεαϊοδεϊνα. 
5. “μὴ δέχεσθαι: μή ΠΕΙΕ 5ΙΤΩΡΙῪ 5 γεηρτηθηβ ἴΠ6 ποραίδνα ομαγδοίου 
ιε ἰϑεηίεπος ; οἴ. ἠοῖε ἱ᾿ 12. 
᾿, τοῦτο μεῖον... ἔχειν : “{παΐ γοῖι ἀγα αἱ ἃ ἀἰβαάναπίαρε ἴῃ μ15.᾽ ὃ 17. 
ἱ ̓Αριαίου: 7αδῖ -- οἱ ἀμφὶ ᾿Αριαῖον ἀθονε ὃ 2. 
Ε-» γοῦν [πρὸς] ἐκείνους : “ἴογ {ΠδΥ ἀεβεσίβα ἰο {Πς ΘΠΟΤΩΥ. ἤ 

, βἰαϊειηθηΐ ἡγοῦ Ἱᾶ, Πουγονεσ, μανα ἸΏΌΟΙ ΤΟΓα Ροϊηΐ 1 πρός ἍΕ͵Ε 
ν" Β΄ οΣ {ΠΕγ Πεά 7ρογε ἴῃ Ἔπεῖην, 845 το αἰβά ἴῃ 1. το. 1. 

᾿ς φυγῆς ἄρχειν: “ἴο 5εἰ δῖ ΘΧΔΙΏΡΙΕ οὗ σονγατάϊοθ,.᾽ 866 ἀῦουα 

24 

ἐμ 

24. 
᾿ 

16. οἱ δὲ ἄνδρες εἰσίν : “Ραΐ 1 15 1η6 τηδη ψ8ο.᾽ ὃ 18, 
21. πολύ: βαρατζαίβα ἰτοτη 115 δἀ]εοίΐνε ἃ5. αῦογυε 1. ὃ 22. 
πὶ , ἃ5 ΟΡΡοβεά ἴο τευξόμεθα, τεΐεῖ5 ἴἰο βἴσοκεβ ορέζεφ αἵ εἰοϑε 
2675} οἵ. 1. χ. 7 ἀηὰ ποίεε σα ἤοε. 

.22. ὅτου: σεηϊίίνε ο. τευξόμεθα. 
. 28. ἧἣμᾶπ 15 ΨΕΙῪ 4 Θβ ΟΠ 06 : γα 5ῃου]ᾶ ἐχρεοΐ ἡμῶν ; οἵ. ἀρονεὲ 

Ι. 25. ἡγήσεται. ΤῊΪ5 νεῖ, σογεσηΐηρσ (6 ἀαδίϊνα, 85 Βεσδ, τη 85 “"ἴο ὃ 20. 

6: ἰάε ἰο᾿; ψ| τς σοηϊένε, 1ἰ τηϑδηϑ “ ἴο σοτητηδηᾶ. ; 
. 55.]. τ. τοῦτο ἄχθεσθε. ΤῊ ἀεπηοηβίταίἑνε Πθγθ, 85. ἔγεαπι ΠΥ 
--- ΒΌΓΤΩ5 ΠΡ ἴΠῈ ἡ ΠοΪα ῥσενίοιιβ οἴαθβαε. [Ι͂ἢ ΕΏΡΊ ἢ ἕδκε ἄχθεσθε 

( 5 ὅτι, ἀπά Ὧο ποί ἰταηϑὶαίθ τοῦτο. 
4: περὶ ἢ ἡμᾶς. περί ς. ἀεεῖέδ. σΘΏΘΓΔΙΥ Οσοῦτβ ὙΠ νετρ5 οἵ σεζέορ; 

ἔΐθε, νι [ἢ γετ5 οὗἉ “2 δα κίγιρ᾽ οὐ ἐληγεζε7ιρ. 
᾿΄ ἦἧθϑ: τεϊαὐΐνε αζέγαείεα ἴο οα56 οὗ δπϊεοεξάρηϊ ἀγορᾶς. δ 21. 
Ε πιερὰ μέτρα : δοσιιβαίΐγε ἴῃ 4π851- ΔΡΡοβίοῃ ἴο {ῃ6 δοουξβαίϊνε 

ἴῃ ἴῃε αἰἰταοϊεα τε]αἰνε ἧς, ΟὈ]εοὶ οὗ παρεῖχον. 
μῖ πον ἔτι ἔχοντας : “ ἐΞΘΡΕΟΙΔ ΠΥ ΠΘη νγα ΠΟ ἸΟΠΡΘΥ αν ουθὴ 
ὕῬες ΑΌ56 ΤΠΕΥ πο Ιοηρεῖ Πα Οὐυτιβ ἴο ΡδΥ ἰμϑτὴ νγαρεϑ. 

, ΤΟ, ἄπορον : ρῥτεάϊοκίϊνεα ; “ἃ οδιιβε οἵ αἰ πουγ. ὃ ω9͵ 

Ἂ τ. ἐξαπατηθῆναι διαβάντες : “ἴΠαὶ γοὰ ὑγεσα ϑα]νῪ τη β]δα ανὲσ 
" ὁτοδβθὰ {Πεῃ.᾽ ΒΟΥ ΟΥΟΘϑεα [86 Ἐπρηγαίεβ αἱ Ὑπαρϑδοῖβ 

τ φυϊὰ πο οὗ Ογζταβ (1. ἱν. 17). ὙΠΕΥ οτοββεα {Π6 ΤΊρτΙβ, αἴτεσ [Β6 
᾽ ᾿ ξυνυχο, ἰηάυοεα ΒΥ Τιββαρμεσηθβ (11. 'ν. 24). Τα ἀεσεῖῖ 
᾿- Ἂ Ῥαίεπί ἴῃ {Π6 Ἰδίίεσ οδβα; Ὀαΐ Ῥοίῃ τἴγειβ ΈσῈ ΘΠ ΌΔ ΠΥ. ἃ 

ὀρ 1 δῖ. »2ο72716. 
τον. Βεοδτιβε, 3,2γΖ7, [Π6θῈ ΤΊγετθ ὍΓΕΙῈ ΠῸ ᾿πΠρΡΘΘΘ Ὁ] ΡΤ: 
Ὁ Ἔσϑῃ 1 [πον ψεσα, πε Βαυθαυίδηβ ν βανε [Π6 ποῖβί οὗ ἴὲ 

(με 'δο στα Ἀκκοαρσι [Πετπ. 

Ἢ Β42 ' 10 



11. καὶ 22. 

ἢ 983, 

ἢ 24, 

8. 25, ἡγεσα γάρ Ροϊηί5 θ8οῖκ 0 [15 βεηίεποδ. 

δ 25. 

ΧΕΝΟΡΠΟΝ, ΑΛ ΑΒΑ.5),5 777]. 

Ἰ. 14. προϊοῦσι ; ρΡατίϊοεὶρὶς ΟΧΡγαββίηρ' ἃ οοηάϊτίοῃ ; “1 ὙΜῊΝ ν,. ; 
αϑοθηᾷ [γ δποιρῆ : ἀαίϊνο ο. διαβατοὶ γίγνονται... ἸΟΒΕ 

οὐδὲ τὸ γόνυ βρέχοντες. ΤΙὶΐ5 Πα Ῥεδη ΡΓΘΕΥ ΠΘΑΙΪΥ {πεἰτ οἱ "ὶ 1 
ΘΧΡΟγίθηοα αἵ ὙΒΆΡβδοι, ὙνΠΘΓΘ νγὰ ἃτὸ ἰο]ὰ (.. ἷν. 17)" 1Π6 Τῖνεσ Ὁ γᾷ ̓ " 
50 Ἰον ἰμαΐ τῶν διαβαινόντων οὐδεὶς ἐβρέχθη ἀνωτέρω τῶν μαστῶν, “ἢι 
Οη6 οὗ [ῃοβ8 γγῆο ογοββθαᾶ νγὰβ νεῖ ἀρονβ {Π6 Ὀγβαβί. ἣ 

Ι..15. εἰ δὲ μηθ᾽ οἱ ποταμοὶ διήσουσιν : “Δ η δνγοπ Ξαρροείηρ ὦ [6 
ΓΙ ΘΓΘ ὙὙ1}] ποί Ἰοΐ τι δογοβϑ᾽ (διΐημι). ΕῸΥ Γαΐατα ἱπάϊο. ο, εἰ, οἷ, αθόογε 
ἱ. 13. ΤΏΘ ΤΕΙΒ. ΔΓΘ ΒΡοΚΚθὴ οὗ αἰπιοϑὲ ἃ5 ἱβοαρἢ {πον Ὁ ὝΘΙΘ ἊΣ 
ΟἿ, ποίς ἴο Ῥαβϑαρ 1. ἵν. 17 ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ. Τὴ Οτθοῖκβ ἴῃ 
τοραγαθα {Πδπὶ 45 αἰν 1165. : ξ ν᾿ 

Ἰ. τό. οὐδ᾽ ὡς ἡμῖν γε: “Ἔνεπ [μ6ῃ ψψα αἱ ᾿φαβὲ ουρῆς ποῖ. γε ΘαΡΒ 
51565 ἡμῖν, ἃ5 σοτηραγϑά νυ] ϑοἢ ῬΕΟΡΪΘ δ5 {Πμ6 Μυσοί. ᾿ 

]. 17. ἐπιστάμεθα... Μυσούς,... ὅτι, Ἰάϊοπηδίϊς ἀ 16 ομ͵δοξ ̓ς τ 
ΔΡονε 88. ΤῇἊε νὰ ἄγιστν ἀθουΐ 1ῃ6 Ριβἰϊαηβ (ἡ γβοπι μὸς 
Μυγϑίδῃβ ὑεῖ σ'ΘΠΘΓΑ ΠΥ ἀϑϑοοίαίθ), τηοσα ῥα ϊο]ΑΥΙ͂Ύ ἔτοπ ΟὙΤ5 πίῃ 
561}, σγῆο Ρτοΐεββθά ΟΥ̓ΡΊΠΑΠΥ τμαΐ Πα. Ἔχρθάϊ!οη νγαϑ ἱπίεπᾶδα ἀρσᾶῖη 
{Πεπὶ (οὗ. 1. 1.. 11). Απά {Π6Υ Πδᾷ δοΐπιδ! νυ σοτὴθ Δοῦοβ5 {Π6 ἘγοΣ ; ε 
(βέποθ αὐτοὶ εἴδομεν) δηα Ρ]αηἀογϑά {ΠΕ6ῚΓ σου ΠΙΤΥ ὈΥ ΟΥΓΒ᾽ ΟΥ̓ 6Ι5 (ἢ ἰ, 
19), ὧς πολεμίαν οὖσαν. ΑἸ] [ἢτεα {{1065 ἀμ Ρογίίοηβ οὗ { 
Ῥεγϑίδη ἀομπ)ϊπίοηβ 'η Αϑία ΜΙποσ. ἫΝ : 

]. 22. ἂν ἔφην ἔγωγε : “1 ἴογ Τὴῦ ρΡατί ψγου]α μαννα βιροεδίβά. » ἫΝ 
ΤΘΆΒΟΠ. ΨΥ Πα ἄοαβ ποί δοίπα!ν ϑυρρεβί (Π15 σοῦτδβα 15. βίαϊεα. ΒΝ 

1. 24. ὡς. -. οἰκήσοντας : “45 ἱποιρὴ γγχὲ τηθαηΐ ἴο βϑίε 16. ΟΥ̓, 1 ποίας ! 
ΔΌοΥςΘ 1. 18. ΠΝ 

Ι. 26. τοῦ ἀδόλως ἐκπέμψειν. Νουπ-οἴαιδαε ἀερεπᾶθηξ οα ὁμήρα με 
“Οὗ Βῖ5. ἱπίεηίίοη ἴο βεπᾶ {μθτὰ ἔοσίῃ ποσὰ σα]]6,᾿ ΘΙ ΒΙΤΠΡΙΥ “ 
με μου, εἰς. Εὸ ἢ 

Ι. 27. καὶ ἡμῖν γ᾽ ἂν... ταῦτ᾽ ἐποίει,. .. εἰ ἑώρα : “ μδ μου] ἀο {πἰ5. . 
ἴοσ τι ἴοο, ϑγεσα 6 ἴο 566. [1πηάϊοαίϊνε, ἰο βυρρεβί {παΐ ἴῃ ΧϑπΟΡρΒΟΠ θ᾽ 
νίονν {με Ὺ ϑῃου]ά ποῖ τοπιαΐῃ ; ἱπηρογίδος ἰθῆβ8, 85 σαίεστίηρ ἴο ἘΠῚ ες 
ῬΙαβαηΐ οὐ ἱποομηρίείθ. (Οἱ, ἀοοάνιῃ, 779οας ἀγα 7 6γ1565, Ῥ. 94." Ἢ 

1. 28. τρισάσμενος. Α ροείϊοα] νγοτά, ξοστηβά {|κ6ὸ Ἡ ουμ οι 5 τρίσμακαρ,, 
ΘΟΡΒΟΟΙ65 πι565 τρισόλβιος, τρισάθλιος ; Ατβίορῃαηθθ, τρισκακοδαίμων. 

.1.. 29. ἀλλὰ γάρ. Ἐὸτ [μ6 τηεαπίηρ οἵ γάρ 566 ἃθοῦβ ἃ 24 ἔφην ἄν. 
1 {ἰταῃβϑ]αἰεά, νγε πγπιϑὲ ΒΈΡΡΙΥ (6 ΕἸΠρΡ56 : “θυϊ 1 ἀο ποῖ τεοοιηταεπα 
1815 οοῦΓβΩ, ἴοι. ππ 

1. 3ο. ἐν ἀφθόνοις. ΟἿ ἀΡογε ἱ. 1: ἐν ταῖς σπονδαῖς. ΝΣ 
βιοτεύειν. (Οἵ ἰ. 23 διάγοντας. 

Ῥ. 86.1.1. μὴ ὥσπερ. ὙΤἢΕ μή 5 τερεαϊβά οἡ δοοουπὲ οὗ 6 Ἰοπι πϑ 
ἰητοσνοηίπρ, οἰδιβαϑ. ἂν 

οἵ λωτοφάγοι. ΤῊΪ5 15 ἃ ταίξδσεποα ἴοᾶ ΡΘΟΡΙΕ ἀεβογθεᾶ ἴῃ οι δῖ; 
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ΟΣ. ἃ. 855 Ζ- 14-.. 27. 2... 20. 

γ-ς:. ἶχ. 84 544., ἰ4επεῖῃ εα Ἰαΐογ τ τη οοτίαϊῃ {1065 ἰπ Ν. Αὔῖοα. ΤᾺΣ ΤΠ. ὃ 25, 
75 νγχὰ5 ῬσΟθ Ὀ]Υ ἰῃ6 7εε)εεδέ- ἐγός, Μγἤοβθ συσθαὶ {ταὶς 15 πε ΌῪ ἰμϑῖὰ 
ΤΟΟΙῪ ἰοῦ ἰοοά, Αοοοταϊηρ ἰο Ἡομηοσ, ἴμοϑα ΠΟ αἵα οὗ ἴἴ πῸ ἸΟΠΡῸΓ 
ΡΒ οὗ {πεὶγ ἤοπιθβ, θαΐϊ Ἰοησθα ΟὨ]ΥΚ ἴο τειηαΐη ἀπιοηρ ἰμ6 Ἰοίι5- 
615 πα ΡΙ τοῖς 16 Βοπογ-ϑνθαί ἐγαϊί. 

Ἴ, Ἰ. 5. ἐξόν: “ὙγὮθη ἴξ 15 ἴῃ {Ππεὶτ ρονγεῖ. Αοοιδ. 805.; οἵ, ρους ἱ. 14. ὃ 26. 
ΕΝ 6. Κομισαμένους: αοοι5. ο. ὁρᾶν, ΑἸΙΠοιρ αὐτοῖς ῥῬτεοβάδδ ; οἵ. 
θογε ἱ. 5 τῷ Ξενοφῶντι ἐλθόντα. 

1. 7. πλουσίως : 5ς. βιοτεύοντας. 
μ' ἀλλὰ γάρ. Τταηρϊαίς, “γεβ5, θυὶ,᾽ δηᾶ ἰηἰτοάποςρ “[μοτοίοσε δἔζεσ δεῖ, 

ν Ι. το. δοκεῖ μοι. ΑΡονεΪ. 30. δ 27. 
1, τι. ἵνα μὴ τὰ ζεύγη ἡμῶν στρατηγῇ : “ἰπαΐ οὔγ Ῥαρραρο- σταίη τηδΥ 

ἰοῖ σοΙητηθ πα ΟἿἿΤ την πηθηΐβ.᾽ ΕῸΓΪ σεηϊίνε ἡμῶν οἵ. 1. 37 διαφέρειν. 
.Ἵ. 18. αὗται γὰρ αὖ ὄχλον... - παρέχουσιν ἄγειν : “ ἴοτ {πΠ656 κα υνῖβε 

5 ἰγου Ὁ] Ἔβοιηα ἴο ἴα κα ὑἹἢ τι5.᾿ 
Γι 19. κρατουμένων ἀερεηάϑ οἡ ἀλλότρια, Βαϊ ἸΏΔΥ θὲ ἰταπϑὶαἰβ δ5 ἃ ὃ 28. 
ὉΠΔΙομ4] οἴδτιβα ΠΟΙΓΕΒΡΟΠαΐηρ ἴο ἣν δὲ κρατῶμεν, “ἴοι ἰἴΓ Μὰ δἃγα 

. πεαΐρη, ἴῃθη γοῦ Κηον γα ἰοβα δυευυίῃῖησ, ἘΕῸΓ ἃ βοιηευαΐ 51 ΠΉ118Γ 
ΟΠβίΓαοἴΐοη οὗ, ἀθογε ἱ. 2 ἡττηθέντων. 
ἐν.23. δρᾶτε.... τοὺς πολεμίους ὅτι: ἀοιθ]ς οΡ]εοῖ ; οἵ. ἀΡονε ὃ 8 δ 29. 

[: ἐξενεγκεῖν... πόλεμον. ΜΈΓΥ τοθοῖ {κα τὸν πόλεμον ἐξέφηναν 
ἢ, :τό. 

. 87.1. 2. ἡμῶν πειθομένων ἱκανοὺς εἶναι ἡμᾶς. (Ι. 1. 40. 
τ ἢ: ψηφίσασθαι ἀερεηάΞ οη δεῖ, θα 15 θιλδθα αἴϊζον ἣν δέ τις ἀπειθῇ ὃ 81. 
5 βῖνε [15 οἰδιιβα ρτθαΐεγ Θπαρβαεῖς, Τταμβαΐθ, “γα μου] αἶθὸ ρΡδᾶ85 
ἃ τοβοϊ οι, 1Παΐ 1 ΔΎ οπο, εἴο. 
1. 8. τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα: 56. αὐτῷ ; “ψΒΟΕνΕῚ οὗ γου 5Π41]] 

᾿ὰ Ὠΐτη ἀοϊπρ 5ο᾽ ; ἀεί 15 ἰπἀ εἤηϊία. 
Σ ΠῚ 10. οὐδενὶ ἐπιτρέψονταςΞ. Τῃ ΒοΟΟΚ 11. νἱ. 8 νγὲ δῖε ἰοϊὰ ἰϊιαΐ 
ἸΘΆΤΟΒ5 νγὰβ ἃ ΨΕΙῪ 5ίτοὶ ρΈπαγαὶ, πὰ {παΐ ἴῃ ἔδοὶ [Π6 βο]άϊθτβ ἔεὶῖ 
οι τὰς Ὠΐτη ἃ5 Βογβ 4ο ἴο ἃ βοῃμῃοοϊπγαβίοσ. 
. 12. ὥρα: “ἰΐ ἰ5 ΠΙρῃ εἰπιε᾿ ; ταρυ]αιν πϑοᾶ ψίϊμουϊ ἐστι; οἵ, ὃ 82. 

6 8 τα. 
ἜΜ εἰ δέ τι ἄλλο: 5ς. δοκεῖ, 

᾿ παύτῃ: δάνετθ ; οὗ, ἀρονυε ἱ. 12 τῇ μέν. ἴϑϑεᾶ ἴοσ νδιίεῖυ ᾿πϑίεδα 
[ τοῦτο. : 
Ψ,ῊΝ ὃ ἰδιώτηΞ. ΤΠ δτίΐῖοϊς θα ρϑηθσα 565, ἃ5 ΜΙ Ῥατίο 165, 

, 5. ἐντυγχάνοντα ἰῃ 1α5ἰ δεσιοιι, 50 ἴῃ ἘΠΡΊΙ5ἢ, “1εῖ ευβὴ [ῃ6 ρυϊναΐε 

]4 ἴδιοι δανε οοῦταρα ἰο {6]] τι5.᾿ 
1. ΤῊ οἷς: τεϊαϊϊνε αἰἰταοίεα ; οἵ, ἀθονε ὃ 21. 32, 
1.0. στ εἶναι : 7οῖῃ στὰ δοκεῖ μοι. ΤὨα οδ]ξοὶ οἵ ϑηοισαῦθδι 

ὶ 



ΙΙ. ὃ 84. 
ἢ 86. 

ξ 86. 

ἢ. 81. 

ἢ 838.. 

ᾧ 89. 

111. ὃ 1. 

δ 2. 

δ 8 

ὁ 4 

ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ, ΑΜΑΔ8Α4.515 17. .. 

Ἰ. 22. ὧν --τούτων ἅ. 

Ῥ. 88.1. 1. εἰ καὶ αὐτοί 5|ΡῚΥ τερθαῖβ ποτ θα ρμδίϊοα!ν εἰ οἱ 
πολέμιοι. ΟἿ ἀΡονε ὃ 25 μή. 

Ἰ.. 3. πλαίσιον πονησαμένους τῶν ὅπλων : “ [ογηΐηρ' ΟἿ τηθη (ὅπλων ἢ 
ἴοι ὁπλιτῶν) ᾿ΐο ἃ βϑαιιαγα. Νοίς ἀραΐῃ χεζδαΐέφο, αἰϊποαρὴ ῥεθοθάθα ἢ 
Ὀγ ἡμῖν. Ι 

ϊ. 5. ἡγεῖσθαι ο. σεηϊίίνα ; οἷ, ἀΡονα ὃ 20. ᾿ 
Ι. 8. χρῴμεθα ἂν εὐθὺς τοῖς τεταγμένοις : “νγὲ 5Θῃομ ἃ Ὅ6 40]6 ἰο ἀθ8ὲ 

ΟἿΓ τθη αὖ πο (Ῥβοδῖιβα {Π6Ὺ νγοι]ά Ρ6) Δἰγεδάυ ἴῃ {πεὶγ Ῥσόοροσ ογάογ. 
1. 9. ἄλλως ἐχέτω : “16εἴ βοπια Οἴου αιταπρεπιεπί δ6 τηδαρ. 
1. το. εἰ δέ : “ οἴ αγυνίβα, ᾿πρ 1165 [Π6 οἵἴποσ αἰϊοσγηδίϊνα ἴο ἐμαὶ ἱπίγο- ἢ 

ἀποεᾶ ὃγ εἶ μέν. γ 
ἡγοῦτο : ΕΧΡΙΓαβδίηρ ἃ ψἱβῃ ; “1 βῃουᾶ κα Οδείγιθορμυβ ἴο 

οομητηϑηᾷ. 
ἐπειδὴ καί : “5ἴποδ ἀιηοπρ ΟἴΠΕΥ τραβοηβ. ΤΠῈ οὨΐοῖ σοι ΠΣ 

ΠΟ πῚ {ΠῈῪ Πα Ἰοβί, (Ἰβασοῆιβ, ννὰ5 ἃ ᾿νδοοἀαειηοηίΐδη ; ἀπᾶ {πῸ 1ἀ66- 
ἀαριηοηΐδης βἰορα Πίρῃθϑὶ α5 5ο]άϊοσβ. Οἵ, (Βε ποίβε ἴο τὸν ἐκ ποίας 
πόλεως ἰ. ὃ 14. ' 

1,13. τὸ νῦν εἶναι. ΤῇΘ ἱπἢηϊνα εἶναι 15 οὗζεῃ αἀδεοᾷ (ο δἀνεγθίαὶ 
ΡΏταβθβ, ἢ ἃ οοτίαϊη φιαί μνένις, ΟΥ ΚΟ εἴεοῖ : “ αὐ ἐφαδέ ἴον [88 
ΡΓΘβοηΐ. (ΟἹ 1. νἱ. 9 τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι. ᾿ ᾿ 

Ἰ. 14. πειρώμενοι ταύτης τῆς τάξεως : “νγ}116 ᾿ψε [ο5ῖ {86 ἀρὰ οὗ (15 
ΔΙτα ΠΡ οτηθηΐ ᾿ ; πειρᾶσθαι ἴαϊκε5 (ῃ6 σεηϊίνε, ἴτοση {π6 ἰᾶ6α οὗ ἰακίησ ἃ ἡ 
σαγε οἵ ἃ ἰίησ ; 1 15 ἃ 2αγέϊέἼυε σεῃϊζῖνα. ' 

ἀεί : ἱπαςβηϊίο, 85 ΔΌΟΥΘ 8 321 ; “ ἴτοιῃ {{πὴ6 ἴο {{π|6.᾿ 
Ἰ. 21. τῶν μὲν γὰρ νικώντων... ἐστί : “ἰἰ 15 ΟΕΪΥ ΦΟΒΟΆΘΓΟΙΒ ΌΣ 

οδη.᾿ Οεηϊίίνε οὗ ̓ ἐθοσρμαρνντς. ἃ5 ΔΡουβ, τῶν κρατούντων, δὶ δ. 26. Ζ 
]..22. καὶ εἴ τις δέ: “Δηᾷ ΟὨς6 τηοτθ6, 1 ΔΩΥ οἵ γου» δέ ἰ5 ΟΝ 

Δάνεγ!8]. 

Ῥ. 89. 1. 2. τῶν δὲ περιττῶν; Ρατεϊεῖνο σεηϊίνε ο. μετεδίδοσαν. 
1. 6. ὡς τριάκοντα : “ ἀδρουῖί (Ἀἰτίγ. 
1. 11. ἔχων : “ Βηηρίηρ ψΊ της. 
1. 12. ὡς φίλον : ἀρτεεϊηρ ΜΠ με ὁ 45 ἴο ἃ {τ επά.᾽ 
1. 15. εἰ μέν τις ἐᾷ... ἢν δέ τις... ἀπτοκωλύῃ. ὙΠα ἤγϑί οφοπάϊίοπ 

ς. Ζγεἶζε., ἃ5 ἴῃ6 αἰτεγπαῖϊνα {Π 6 βρεακεσ ῥγδείειβ αϑϑιηηηρ ἴο ὃς [Π6 ἔπιθ 
οπα, ΟἿ ἃβονε ἱ. 13 εἰ δὲ γενησόμεθα. τις ἱπᾷεβηΐίε, ΕπΡΊ ἢ “ {Πεγ.᾿ ΐ 
ΤΙΒΒΑΡΠΘΓη65 5 [8 ῬΈΓβοη ῬτΙ πη τ γ (Ποπρηὶ οἵ, θαΐ ὍΣ ὝΕΙΘ ΤΏΔΗΥ ἣ 
οἴμεῖβ ψῇο ταῖρι ἱπίοσίεσα συἱτἢ ἰῃδιη. 

1 ἀρ. ἐγιγνώσκετο: “ἰ Ρεσϑδῃ ἴο μὲ βεεη᾽ ; οἵ. ΔΡονβ ἰ. 8.45. 
ὑπόπεμπτος εἴη. ΤΕ ὑπο- Πδ5 ὡς 56η586 οἴ Ξοιηβδίίηρ ππᾷογβαηᾷ : 

“ἢ6 Βαᾶ Ρεβὴ βεηΐ οἡ ἴβ]βε ργεΐεποαβ. 
καὶ γάρ. Τηϊτοάποίηρ ἃ 5ἰαίθιηδηΐ ρομβχτηϊηρ {Πεὶγ ρφβολαρί μον 

« δῃᾷ ἴῃ ἰδοί.» } 
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ΜΝΟΥ͂Σ5. Ἃ 31. 2. 22--...ὄ 4τ|έ 2. 24. 

21. πίστεως ἕνεκα : “ ἴο τη κα 51ιτα οὗ Ηΐπη.᾽ 111. ὃ 4, 
22. δόγμα ποιήσασθαι. ΑἸ11]Ὸ 5ἰτοπρεν ἤδη ψηφισασθαι : “ἴο ὃ 5, 
6 ἴξ ἃ Ξει {164 τα]ε.ὕ ᾿ 

πόλεμον ἀκήρυκτον. ΤΠο κῆρυξ, “ΠετΑ]α, ̓  νγὰβ {Π6 τερι αγ ἰπΐοτ- 
ἰἴατν θεΐνγεθη ΠΟΠμΟΌ τα Ὁ]6 Ορροπεηΐβ. Α νγὰτ ψἱίποῦς Πογα 45 τηθδηῖ 
ἌΙ τ ΜΠ ΓΠοαΐ ῬΑΙΙΘΥ ΟΓΙ Ππδτίασ ἡ εἰ ποτ 5146: ννπαΐῖ ἴῃ6 Εσεπ ἢ (8}} 
ὁ ἃ οτείγαηε. 
ἔστε... εἶεν : “α5 Ἰοησ 45 ἴπδὺῪ ψγεσε ᾽ ; Ὠἰβίοτί δὶ ἔοσ ἐστ᾽ ἂν ὦμεν. 
ᾧ )4. διέφθειρον γὰρ προσιόντες : “ἴ0Τ ἴΠ6γΥ (1.6. 5100} ΠῚΘΒΒΕΠΡΌΓΒ ἃ5 
: Μὶ γϑάαίε8) σοί ἱπίο σομνεγβαίίοη ἢ {Π6 50] άϊθγθ, ἀπ Ζγζδα 10 
εῤὲ ἐλέη. ὙΠΟ ἱπιροτίδοϊ ἰεπβα Ἔχρσθϑδθ5 [Π6 αἰζοιηρί ; οοπίταβί καὶ 

α γε διέφθειραν : “ Δῃα Ἰηἀερά {Πδν σρκοθθαδαΐ ἴῃ ΘΟΈΡΗΒΕ οΠ6 σδρίαϊη.᾽ 

Ῥ. 40. 1. 8. εὐζώνους : “ψΠ τπεὶτ Ἰοἱπϑ σιγαάςα,᾿ 1.6. “δυσί, δ 6. 
Ἰ. 14. εἴσω τῶν ὅπλων : ̓π5ἰ46 {ῃς 11η65 οὗ [ῃ6 ὁπλῦται. (ΟἿ 11. 36. η. 
᾿ βραχύτερα ἠκόντιζον ἢ ἢ ὡς ἐξικνεῖσθαι : “γγεῖε ἴοο 5ῃοτί ἰῃ τϑηρα 
᾿ ι τμεῖσ ἀατίβ ἰο τεδοῃ. 
᾿ 15. τῶν σφενδονητῶν : φεηϊἰἶνα οπα δοοουηΐ οἵ ἰάδα οἵ ἀηέέριρ᾽ ἴῃ 
κνε εἶσθαι : ἀοοάνη, τ67. 
Ἰ. τό. τῶν ὁπλιτῶν : ρατιἰ{ἰγ6 σεηϊενε συ ἢ οἱ ἔτυχον, “1Πο56 οὗ {π6 ὃ 8, 
ΡΙτ 84 ΡΕΙ αβι5 ὙΠῸ αἱ {π6 {{π|6 (ἔτυχον) γγχεσα σονευίηρ' [Π6 ΓΟΔΓ 
πσ Ἱἢ Ὠΐτη. ὍὙΠ6 ρατγίϊτνε σεηϊνε ΨΕΥῪ {τΕ ΘΠ ΠΥ ργεοβάθβ {πΠ6 
Ὃ Ῥῆταθα συ οἢ σόνεσηβ ἴἰ. ὍΤΠδ Πορ] 65 γγασα {Π6 ΠΥ ἀτηηθᾶ 

5, ὙΠ ἃ ἰατρα 5ῃ 16] ἃ (ὅπλον). Τὴβ ρεϊζαϑίβ ὑγχεσε 5 Κίσγη βΉ 6 5, 
Δττὶθα ΟὨΪΥ αι Ἰίσμὶ 5}1614 (πέλτη). 

Ι. το. ἦσαν τοῖς Ἕλλησιν : “16 ατεεκο μαά. ὃ 9. 

. 21. ἐν ὀλίγῳ χωρίῳ: “τῃαὶ ἰ5, ψΙΠΐπ ἃ 5μοτί ἀϊβίαποθ.᾽ ὙὍμα πεχί 
56 Ἔχρ  αἰηβ ὮῪ πε δα ἀβ5 {Π|5 απ] ποδίϊοη : Πεησα γάρ. 

Ι, 22. τοῦ ἄλλου στρατεύματος : “ {με τεϑβί οὗ (Π6 ΔΣττηγ. 
24. διώξειαν : {τεχπεπίαςνε τι56 οὗἉ ορίαἰϊἶνε. . 810 

“ 4 1. 4. ἀπὸ τῆς φάλαγγος : “ἀναγ ἴτῸΠπὶ (Π6 πηδΐη ὈΟαΥ. : ὃ 11 

." αὐτὸ τὸ ἔργον : “πε «οἰπα] ταϑα],᾿ “1ῃ6 τεβαὶὶ οὗ ἰἴ5611,) (Οἱ 

. ἐν τῷ μένειν : “50 ἰοπρ' 85 νγγε κερί 5111].᾿ 
, Τοῖς οὖν θεοῖς χάρις, 5ς. ἔστω οἵ εἴη : “ἴῃς σοάς ΡῈ {μαηκεᾶ, ὅ 14, 
--- ς. ἰηβηϊεῖϊνε ᾿τηΡ]165 ἃ τεβα] ἰη οη 64 οἵ παίπτα!]ν ΤΟ] ονίπρ; 

Εἶνε, ἃ τεϑαε νυ ΐ ἢ 5ἰ ΠῚ ρΙΥ ἀἸ4 (Ο]]ονν. (Οἵ, ἀρθονς, ὃ 11. 

δι Γἀὲ ἐκ χειρὸς βάλλοντες : ἴ. 6. “[ῃς ἀαγὶ ἰῃτοόνγεῖβ, ἀκοντισταί. ὃ 15, 
. ὃς ἐκ τόξου ῥύματος: 1, “ ἴτοπὶ ἃ Ῥον-ϑῃοί, 1.6. “ΒΕ {ΠΕῪ 
ε8 Ῥον-βδοῖ οἵ ἃ βίατί. 
21. εἰ μέλλοιμεν : Ιε55 ροπίἐΐνε ἐπαη εἰ μέλλομεν, Ξαρροδίίησ {πε ὃ 16, 
Υ οἵ ἴΠ6 5ρεδῖίκεσ, δπὰ (ῃε αἰ που] ν οὗ {Πς οἰζαδίίοη : δεῖ ΒονγενῈΓ 
:, ποξ δέοι, ἴο Επη Ρῃαβῖβα (πε δρβοϊπίε πεεᾶ οἵ 5β]ΐηρϑῖϑβ. 
, Ῥοδίους. Τῆς Ἀποαΐδηβ ψεῖα ἔδπιοιβ ἴοΓ {πεῖν 5Κ11] δ5 5] Ὡρετϑ: 
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ΠΟ ΧΕΔΌΡΗΟΝ, ΑΜΝΑΔΑ 15 177. 

ἢ Ὁ τὰ 16. «πὰ ἔτοπι ἐπεὶ το Ὀ]Ὺ [Π6 51.111 οὐ ἰμ6 Βαίθατοβ, ψγῇο νγοῦδ ἃ δοίην 
ἴτοιῃ ἈΠοάθβ, νναβ ἴῃ ἰαΐου {{π|65 ἀδσι γε, 

Ι. 25. διπλάσιον φέρεσθαι : “ σαττῖο5 ἔνγίοα ἀ5 ἴατ. 
δ 17. Ῥ. 42.1. τ. χειροπλήθεσι. ΨΥΠΕη ἀη δἀϊεοίΐνε οἰτποσ Ῥτεοθάθβ [Ἐς 

ΙΕ] 6, ΟΥ ΤὉ]]οννγ5 {Π6 ποὺπ γἹΠουὲ ἰαἰκίπρ' (6 ἁτίοὶς, ἰξ 15 δε 2γεαϊεα- 
ἐΐυεῖν. Οἵ, ἀοοάν!η, 156. Ἡδπηος ἰταηϑὶαΐθ, “ θθοδιβα [ῃ6 ϑίοπθας ψ] ἢ 
ὙΥΠΪΟῊ (ΠΟῪ 5]1ηρ΄ ἅττα ἃ5 Ὀΐρ' ἃ5 ἃ τηδὴη5 Παηά οδῃ Ποϊὰ;, ἷ. 6. ἴΠ6 ὺ ὑγατα 
οἰστηβυ, οοιηραγοα τυ [Π6 5114}1 πὶ νγεϊρῃυ μολυβδίς. 

δ 18. 1. 3. αὐτῶν ἐπισκεψώμεθα τίνες. ΤῊΣ οοπδίγαοιίοη τηδ  εἰἴμου θῈ ας 
οἵ ἄοιθ]ς οβ]εοΐ, οὗ. 1. 19 διαθεώμενος αὐτῶν, οὐ (ῃ6 σοηΐῖνα τηδῦ δ 
Ραγε να ο. τίνες. : 

πέπανται. ΑΠοΙίΠοΙ οὗ ΧεΕΠορμοη 5 ΡΟΕΙΙοΑ] γγοτάβ : οὗ ἀρογυς ἱ. 25: 
Ι. 4. τούτων, 5.. σφενδονῶν : “ ἴοτ {Π656.᾿ 
1. 6. σφενδονᾶν.... ἐθέλοντι. 5]Π1ΠρῈτ5 ἀ14 ποὶ μοΙ]ά 50 Β!ὶρῇῃ ἃ ταηῖς ἃ5 

ΒΟΡΙ 65: 80 (δὶ ϑρβοῖδὶ ἱπάποειηθηΐίβ μαᾶά ἴο Ὀ6 οὔἴετεα ἕο {Π656 
ἈΠοάϊδη5. ᾿ 

ἐν τῷ τεταγμένῳ : “ὙΠΘΙΟνΟΥ 6 15 σα] ]6α προη ἰο 40 50. 
ἀτέλειαν : ῬΓΟΡΕΤΙΙ͂Υ “ ἱπητη ΠΥ ἴτοτὴ ραγτηθηΐ᾽ ; οὗ, αἴονγε τεχῶμεν, 

θπί Πα ῬγοΡδΌΪΥ “ ἱτητη 1 ἔγομι οἵ μοῦ ἀπέϊεϑ. 
819. 1.11. σκευοφόρα: “ Ῥεαβί5 (Οη]Υ) ἢί ἴοτ οαττγίηρ θαρσραρα, ἷ. 6. εἰποῦςς 

ἸΠίδσίου Ποτβο5 (οἵ. ἐδοκιμάσθησαν ἴῃ ποχί 5εοί] 0), ΟΥ̓ τπ]65, δἴο., Ἶ 

δ 20. 11. 14. εἰς διακοσίους ἐγένοντο: “ΨεΙ͂Ε σοί τορϑίμοσ ἴο ἂν ΠΌΣΗ ΘΓ 
οὗ 2οο.᾿ 

1. τρ. ἐδοκιμάσθησαν ΔρΡΙ]Ϊε5. θοΙῃ ἰο {μ6 ΠοΙβ68, πεν βώδια, μαά 
ἴο θὲ [εϑίεα, δπὰ το {πεὶτν τι θτϑ 4150. 

ΙΓ. ὃ 2. Ρ..48.1. τ. καταφρονήσας : “ ἴογ Πς Πδά οοπηε ἴο ἀευμάως (με.᾽ (Οἱ. 
1. 27 ἴμε βϑῖὴβ ψγοτά. Ι 

δ 8. 1.4. ὅσον: ψΙΠ Ππυταθεῖβ5 τ “ρου; ΤΏΌΟΒ. κα ὧς ἀπά εἰς. ᾿ 
]. 5. τὴν δύναμιν : “ ἀὲς ίοτοκ. 

ἀρ μμυ σω 4.6} 

Ἐὰν δ 

1. 6. πελταστῶν : Ρατί να σεη. ο. οὕς, 5 
Δ ΕΣ ’ ἃ Ε ᾿ οὗς ἔδει -- τούτοις οὕς ἐδει. ὑ 

]. γ. θαρροῦσι : ρῥατίϊο!ΡΙΕ δἄνεσρίαὶ ἴο διώκειν : “1 σοπβάδησε.᾽ β 
ὡς ἐφεψομένης ἱκανῆς δυνάμεως: “Ῥεσδῖιβα ἃ βαΐϊποϊοεπί ἔοσοα γγουϊὰ 

ΒῈΡΡοτί {με. (ΟἿ ποίβ ἴο ὡς α6. ΡῬΑτίο!Ρ 165 1. 17. ᾿ 
δ δ. 1.18. τοῖς βαρβάροις : ἀαϊϊνε οἵἩ [Π6 ῥΡεΙβοπβ ἱπίθγοβίθα ; “186 Βαγ- 

δίρης Ἰοῦς ἡ ς κ 
ες 1. 15. αὐτοκέλευστοι, 1.6. ΧΕΠΟΡΠΟΙ Οἷδατῖθ ΒἰΠγ561} οὗ Δ ηΥ τροροιδῖ-ς 
ὉΠ ἔοσ (ῃ6 τυ ]δίίοη, ΏΙΟΠ γγὰ5 ΘΟΠ ΓΑΤΥ͂ ἴο ατεοῖκ ῥγδοίϊοα αὐὰ 
[εο]ηρ. ΟἿ, ἀρονε ἰ. 17, ποίε ἴο ὁμομητρίου κ.τ.Ὰ, ; 

1.. 10, ὁρᾶν: ἀερεπᾶεπί οα φοβερώτατον, Ιἴκε ἸαἰίοΓ. ΒΡ ΪΠ6 ἴῃ 1,αἰϊπ. ξ. 
6. 1.18. οὕτω πράξαντες : “ Πανὶπρ' {Πτ5 ἔατεα᾿ πράττειν 15. ὙΘΙΥ͂ ΘΟΠῚ- 

ΤΩΟΏΪΥ τιϑεα 45 δὴ Ζη2γαηοιζοθ ο. τἰἄάγεσθϑ 5 δ5 εὖ, κακῶς κιτιλ, : Ἔ 
αὔουα ἱ. 6. , 
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δ 20 δ 28 ΣΝ λ4) ζω το. 

᾿ς 1.20. ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν. ΤΠεῖγ τουΐς ἔου βοῖὴβ ἄδγϑ μα ποὶ ΕΝ, ὃ 6. 
Βεδὴ ἴδτ ἀἰϊἰβίαηϊ ἴτοτα {πὸ τἰγεσ. ΤΉΘΥ ἡγεῖ ἴῃ δοῖ ρυβῃΐηρ' που μυγατὰ ἴῃ 
ἴδε ΒΟΡΕ οἵ αἱ ἰσηρτμ τοδοῃϊηρ ἃ ἴοτά. 
ο΄ πόλις... ἐρήμη. Ομε οὗ [Π6 τηδην τυϊηοα οἰτ165, τη θτλ σία ]5 οὗ (8]]1εη ᾧ 7. 
ᾧ ΘΠΊΡΙΓΕΒ, ἐμαὶ ΔΙ 5111] ἰο ὈῈ ἑουηά ἴῃ (Π6 Εαϑδὲ (Οἱ. 1. ν. 9 δῃά ποίβ. 1ῃ 
; Θεπεβῖβ χὶ 12, διηοηρ [Π6 οἰτίο5. ουπάθα ὈΥ Αββῆιγ 15 τηθηϊοηθά Βδβθη 
᾿ Βεΐνψεεη Νίπονθῃ απὰ δ] δὴ ; “τε ϑαπὴθ 15 ἃ στϑαΐ οἰϊγ.᾿ [Ιῃ {Π6 ρεηϊῖνα 

᾿ς τπῖβ πᾶῖηδ νγου]Ἱα ΡῈ ἴῃ ΕΗ ΤΠ σθβθη, ΠΟ ἃ ατϑαὶκ σγου]α παίασα ]ῦ 
 ἰἀεπεῖίν υἱτἢ τΠ6 πάτης 1 ατῖβϑα, [ατη ]Πατ ἴο Ηἷπη δὲ μοσθ. ὍὙΏΠτα ἴ5 Π11|1Ὸ 
 οαυρὶ (Παὶ {Π15 ρίδος 15 [Π6 βϑατὴθ πιδᾶςβ ἴδγηοιιβ ΌΥῪ {Π6 Ἔχοαναίίοηϑβ οἱ Μ7. 

Ταγατά. ὋὍΠδ τυΐηϑ υ]Οἢ Π6 ἰοιιπα οἡ {Π6 5116 γγεσα οδ]]δα Ὀγ {Π6 παίϊνεϑ 
Ντουά, ἃ Πα Π16 ρτεβεσνίηρ ἰΠ6 ἰγδάϊ το οὗ [Π6 “ τηϊρ νυ ππηίοσγ.᾿ἡ (δ δῇ, 
Καβεῃ, πῃ 1Π6 ΡΙδοθ οδἹ]Ἱεὰ Μεβρίϊα (θεῖον 8. 10), ΕΓ ΤΕΔΠ]Ὺ ΟἸΪΥ Ρατίβ 
οὔ [86 ναβί οἰἐν οἵ ΝΊπενε, πῃ ἢ τγαβ ἴῃ δοί ἃ στουῦ οἵ οἰτ165 Εχίθηαίπρ, 
ΟΥ̓͂ΣΙ ΞΟΙῚΘ 20 1165 ἔτοτη Ν, ἰο 5. ὈῪ δρουῦΐ 11 ἔτοτῃ Εἰ. ἰο ὟΥ., ἴῃ οἰγοαϊς 
ὅο τοῖ]65 οσ τόσο. (Οἱ. Τηἰτοάιυοίίοῃ, ΡρΡ. 8-1ο. 

Ἰ. 23. πόδες. Ηδτα (Π6 ῥρῆτγαβα Ὄχργεββϑίηρ [Π6 Ἔχδοῖ ἀπ ηβΊ οἢ8 15 ἴῃ 
ἘΡΡοβι[ίοη : ἰονγεσ ἄονγῃ γα Πᾶνε εἴκοσι ποδῶν, δὴ ΕΧρ ἰοαίῖνα σϑηϊνα. 

ΠΌΟΕῚ 1 κ᾽ δπὰ 8. 
τοῦ δὲ κύκλου : “ οἵ {πΠ6 Ἔποίϊτο]ηρ νν41].᾿ 

Ἰ. 24. δύο παρασάγγαι: “ἰνο ΠουΓβ᾽ τηᾶτοῃ. Α Ρδζαβϑδηρ νγχὰβ5 ἴῃ6 
ΔΥΘΤαΡα ἰδηρίῃ ἃ 50] αἰ θσ ὑοῦ] τηᾶτοῇ ἴῃ ἀῃ Ποῦγ; ἀροῦΐ 3: ΕΏρΡΊ58 
ΤΏ1165. 

Ἰ. 25. κρηπὶς... λιθίνη : ΡῥτΟΡΑΡΙΥ [μ6 ὈΤΙΟΚ νν8}} νγὰβ [δοθᾶ ψ ἢ 
᾿ς Ββἴοῃμϑε 20 [δεΐ προ Μτ. 1 δγαγᾶ᾽β ἰηνεβί σαίίοηβ σον (μαΐ Ῥατγηΐ ὈΓΙΟΪΚ5 
᾿ς ΨΈΓΕ πι564 ΟΠΪῪ ἴοτ {πΠ6 ουΐετ Δ ο65 οὗ [μ6 νγ8}15: ἴοσ [ῃ6 ἴῃπεῖ {μ] Κη 6855 

ΟἽΪΥ 5πη-ἀτθα Ὀτίοϊκα γσετα Ἔα ρ] ουβά. 
 Ρ. Δ44.1. τ. νεφέλη... ἠφάνισε. ἀφανίζω ἰ5. Βετε πιϑεᾶ ἴῃ [5 Πἴετὰ] ὃ 8, 

 56η856 Οὗ “ἴο ἀδΙκοη, “τηακα ἰην βῖ 016. ΕῸΣΙ ἃ τηϑίδρῃουίοδὶ 886 566 
Ἄθονα 1]. 11. 

1, 2. ἐξέλιπον : “Δραπάοπεά [11.᾿ 
παρά ς. δοῦιι5. οὗ 6. 267152072, “ ΔΙοηρϑῖάα οὗ, " 9. 

Ἰ. 3. πυραμὶς λιθίνη. Τη {15 “Ῥγταγηϊα,᾽ ΓΕΔ] 4 στεαΐ 811] οἵ τυϊηδά 
ΤΩΆΒΟΙΤΥ, ἤανα Ὀδεη αἰἸβοονεσεά ἴῃ τεοθηΐ {ἰπη65, ναδί Πυσ θοτ5 οὗ Ὀτὶοῖκβ, 

 Βθδτίηρ ᾿Π5ΟΓΙΡΊΙΟΠ5 ἴῃ ΟὈΠΕΟΙ ΌΥΤὴ οΠαγαοΐεσβ, δηα νυ Π]Οἢ ἐοστηδά ρατί οἵ ἃ 
᾿ς ρ,Τοαδῖ ΤΟΥ] ᾿ΠΌγασΥ. ΕῸτ 1 αγατα᾽ 5 ἀεβογίρίίοη οἵ. Τηἰστοἀποίϊοη, Ρ. 8. 

᾿ ἑνὸς πλέθρου. ΤΙ ΡΙείμσθτη τγὰ5 ἐμ οἵ ἃ τϑεῖκ ἔατ]οηρ, 1. 6. 
ος ΧΟῚ ξεεῖ. 
--.}1 "1.4. ἀπώλλυσαν : ῥταοίίο4}}} ῥαββίνε ἴῃ τηδδηΐηρ, “γεσα ἀερτίνεά δ 11. 

Β΄ οἵ: Πεπσο ὑπὸ Περσῶν. 
3 1. 18. σταθμὸν ἕνα : “οπε Ξἴαρσε᾽; [με ἀτηοπηί (4 ναι }]6 οπμθ), οονεσεᾷ ὃ 18, 

᾿ ἴα α ἀαγΐ Ἰουτηογ. Οἔ τοί ἰο 1. 11, 5. 
1.10. εἰς τοῦτον τὸν σταθμόν. Οπε νοι]ά μανε Ἔχρεοίεά ἐν ο. ἀαϊΐνα 
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ΤΥ. ὃ 18. 

δ 14. 

8 16. 

δ 18. 

ΤᾺ 17. 

δ 18. 

δ 19. 

δ 20. 

ΧΕΝΟΡΠΟΜ, ΜΝ» ͵Α8.4.5,5 777. 

τε "ἀυτίηρ.᾽ Βαϊ εἰς ἰ5. δι βιεϊταϊεα, οὐγίπρ ἰο ἐπ ἰάθα οἵ πιοίΐοπ ἱπ 
ἐπεφάνη, ἃ5 ἱποιρἢ -α " το {Πϑῖὰ οἡ {15 βίαρο. 

Ἰ, 20. ἔχων τητπϑὲ 6 ἴακϑὴ ἰνγῖοθ: “ἢ6 ἀρρεβαγθά Βανίηρ ποῖ ΟΪΥ {π΄ 
ΟΑΨΔΙΤΥ βου ἢ Ὠϊπη56}6 μαὰ Ῥσοῦρῃς ἱ Βῖτπα (ἦλθεν, ἔχων), δυΐ 
4150,᾽ εἴς. 

1. 21. Ὀρόντα: « Τ)οτῖς ἴοττη οἵ {πὸ ρεφεζίοθ ; ποταϊηδίϊνα ᾽Ορόντας. 
Ἰ.. 22. καὶ οὗς Κῦρος ἔχων ἀνέβη βαρβάρους : “ «πὰ {Πο86 παίϊνε ἴΤΟΟΡ5 

γγΠοτὴ Ογτιβ Πα Ὀσγουρί πρ νι Βίτῃ ᾿ (ν1Ζ. ἔγοτη {Π6 οοαϑί) : οἵ. ἱ, 8, 
Ἰ, 26, τὰ πλάγια: {Π6 ἤδηκβ (οἵ [ῃ6 τρεῖς βαθαγθ), οα] ]βα αἱ πλευραΐ 

ον 1ἱ. 36. 
Ῥ. 45.1. 2. διαταχθέντες : “ Ροβίεα Ποῖα δηᾶ {Ποτα,᾽ 1. 6. ἴῃ ἴτοπί οὗ {π6᾿ 

τηφΐη Ὀοᾶγ. Τὴ Ῥαγραὶπ νγαβ5 (ἰ11. 18) τῃδὲὶ {πε βῃουϊά 6 ψΠΠΠησ 
σφενδονᾶν ἐν τῷ τεταγμένῳ, ἴο 4υἰ [Π6 τὰκ δηα ρὸ ουὔξνεσγο ΠΟῪ 
ὙΕ͵Θ βεηΐ. 

εν 

Ὶ 

νῷ ὧν δῷ Ἴλς, ἊΝ 

᾿ς σις", Μ-Ὁ 

οὐ 

Σκύθαι; 45 πο “ ϑουιῃίδη ᾿ δτομοῖβ Πδα θθϑη τηρηϊὶοποα Βαΐοσθ, {Π6 ἢ 

γΟΙΑ 15 ῬΡσόρ ὈΪν ἴο θα τε)εοϊβᾷ. Τι 15 Ῥευμδρβ ἃ βίιρία ρῖοββ οὐγηρ ἴθ 
[με ἔαοϊ {παΐ ϑογιῃΐδῃ ἀγομοσβ νγεσα [Πη6 πηοβί ἕδτηοιιβ ἴῃ {πΠ6 σου] ; απ 
50 {π6 νγογᾷβ τοξόται ἀῃᾷ Σκύθαι σοΐ ἴο Ὀξ6 τιβεᾷ 85 ΞΥϑποπΎτΊΟΊ5, 6. 5’. δὲ 
Ατμδη5, εσα οί παπιδ5 ᾿πα 1 ΓΘ ΓΘ ΜΕΥ ἡγεσα ΔΡΡ δα το ἴῃς οἰ γερπαζα ΟΣ 
ΡΟΙ]σθθη. Χαπορἤοη ο81]5 ἢϊβ ἀτοθοτβ Οτείδῃβ, οἵ. 111. 7, 15. 

Ἰ. 6. οἱ μέν : “ἴῃς ατεεκβϑ ;᾽ οἱ δέ, “τῃ6 εἐπειηγ. 
Ἰ. 9. καὶ τῶν τοξοτῶν. Ηπρ οοηβίάετθ {Παὶ βοπὶα νγοσὰβ αν θ66π 

Ἰοβί πεσθ. Τακίηρ {Π6 ἰεχί 5 ἰΐ βίαηάϑ, τῶν τοξοτῶν τηδὺ ἀβρεῃᾶ ου τῶν 
τοξευμάτων (οἷ. θεοῖν τοῖς τῶν πολεμίων τοξεύμασι) ἴῃ 5σἰαίετμαθηΐ Πον- 
ἜΕΥΕ Ὀεΐηρ βοιηενηαΐ οοηδιβοα ΒΥ π6 ρῬατγεπίμείίοδαὶ τεπηατὶς αθοῦὲ πθ΄ 
Ῥεγβίδῃ θονγβ. Τὴη6 ρϑηθσαὶ βεηβ86 ψου]ά ΡῈ “Ὦ1]|6 85 ἴοσ {Π6 (Ῥεσβὶδπ) 
ΔΙΌΠΕΓΒ,---ἰῃς Ῥεσβϑίδη Ῥονγ5 Δ1Ὸ ΤΕΙΏΔΙΚΑΌΙΥ Ιατρα, δηα 50, ΔΥ οὗ {Π6ῚὉ 
Ῥονϑ αὶ ὑσεσα οαρίυγεα ὑγεσα σα ΔΊ Κ  ὈΪῪ π56 1] το {πὸ Οτείδηβ, ἱ. 6. ἴο 
ῃ6 ατεεῖκ ἀσομεῖβ, γῃὴοῸ Παα ΡὈΊθυ οι βὶγ ΘῈ πη ππ80]6 ἴο 5ῃοοῖ δ5 ἴα δῷ 
[ῃ6 Ῥεσϑίδηβ, οἵ. 11. 7. 

1, το. ἁλίσκοιτο : ορίδεϊνς ἰτεσποηίαίίνς, 
πτ. ἐμελέτων τοξεύειν ἄνω ἱέντες μακράν : “Π6Ὺ Ῥτδοιβεά Ἰοηρ- 

5ποοιπρ ὈΥ αἰταΐηρ ΠΙρἢ.᾿ ΑΒ 15 γΧ6}} Κπονσῃ, [Πε ΔΩΡῚς οὗ αἷτὴ μδ5 ἰο θεὲ. 
ταὶβεά, ἴῃ ογάδγ ἴο 5βῃοοί ἰο ἃ στεαίεσ ἀϊἰβδίαποα. μακράν, ἐδηηϊηἷπα θεσδῦβα. 
οἵ ὁδόν υπάοτιθίοοα, Τὶ 15 ρ]δοβά Ἰαϑί [Ὸγ δι ρ ἢ βίβ. 

]. 17. μεῖον ἔχοντες : “Βανίπρ Ββαά [6 ννοτβὶ οὗ ἰξ᾿; οἵ. [86 ψοτᾶ 
πλεονεκτεῖν ΔΌονΘ ἱ. 37. 

1. 21. ἔγνωσαν πλαίσιον ἰσόπλευρον ὅτι : ἰάϊοτηδίϊο ἀου 16 οδἠεοί, {1. 8. 
Ἰ.. 22, πολεμίων ἐκομένων: σϑη. 405., "ἤθη δ ΘΠΘΙΩΥ γγΧὰ8 ΡαΙϑαὶ Πρ." 
]. 2 8: συγκύπτῃ: “ Ο]058 πρ, " ἄτανν ἴῃ προὴ 1Π68 σοἠΐζτγο. 

τὰ κέρατα : ἃ (μϊτὰ ΔΡΡο]]διίοι Ξ- τὰ πλάγια 8 14, ἀπᾷ αἱ πλευραί ἰ ἰϊ. 
326; “ες 51465 οἵ ἤδηκϑ. 

Ῥ. 460.1. τ. διάσχῃ : ̓5ρτεδά οΥ ὄρεῃ οὐ. 

26 



π΄. 

ΔΝΟΖΤΕ. δ, ἢ. 44, 2. 20--.-. 4Υγ, 1 2. 

ὦ 2. κενὸν γίγνεσθαι τὸ μέσον τῶν μεράτων: “ἴὰς Τπθ οὗ ἀρίεπος τ], ὃ 20. 
Ἄγ ἢ 6 υυϊηρϑ, 1. 6. [Π6 τϑατ- συασα, “ τησβδί θθοοπιθ ἴοο [Ὠίη.᾽ ταῦτα 

ὨΤηΘαἰαίο!ν αἴζει σοίοσϑ ἴο {μ15 ὙΠῸ ]6 ΡὮγαβα. 
Π]. 4. ὁπότε δέοι. Χαποόρθοη Πετ 5]1}05 ἔτοπι (6 οδηθ7αἰ βἰαϊετηθπί οἵ 
δα ἱποοηγεπίοποες οὗ {Π15 ἀγαπρεπιθηΐ (5 μον ΡΥ ἴῃ 6 50) αποιῖνε5) ἴὸ 
πῃ ἀοσουπὲ οἵἉ [Π6 ἴτοι! 0165 δοίπα!}Υ Ἔχ ροτϊθποαά ἔτομῃ {τη ἴο ἔπλθ ; ΒΘΠῸΘ 

ἴδε ἐτεαπδηϊαίνε ορίαδίϊνα. 
διάβασιν : πιδαηβ οἵ ραβ5αρΈ, ἷ.6. ἃ ἰοτά, ἃ ρΡα85, εἴο. Οἱ 1. ν. 12. 

ος 1.5. εὐεπίθετον ἦν : ̓τηρεΙ3οΠΔὶ :; ἘΥΜΕΣΈΚΘΕΙ γγ85 Δ ΘΑΞΥ τηδίζοτ. 
1. 8. ἀνὰ ἑκατὸν ἄνδρας : “« Πυπάτεά τηξδῃ βαρ. Τηΐϊθ νγὰ5 (με ὃ 2], 

 ΤΕΡΤΪΑΙ ΠΟΠΊΡΟΙ οὗ πιδη ἴῃ ἃ ἀτεεῖς ἰΙοοῆα5, [πουρἢ ἰΐ ἰ5 ποῖ χαϊξε οατίαϊπ 
ΟΥΒΟΙΠΕΙ Οοἡ ἰπὶ5 Ἔαχρεαάϊτίοη ἴμ6 Ἰοομ 5. ἀβιια}}νν Παα τποτα μδη ΠΕ τθη, 
ἘΣ ποίας ἴο 1. 11. 25 δπὰ Πηἰτοά. ἴο Βοοκ 1. ρΡ. χχνῖϊ. 

καὶ ἄλλους. ἄλλος ἴῃ Οτεεὶς ἄοα5 ποῖ ἱΠῚ ΡΥ ϑἰ τ] τ γ οἱ ΚΙπά, 
8.5 ΟἿΓ ὑγοτα “ Οἴπου ̓  ἄοεβ ἴῃ ἘΠΡΊΙ5η. ὍΤηα βρεοῖὶπο ψοσζά τδὺ Ὀ6 50}- 
ΡΙΙΕα ἴῃ ΕΠΡΊ5η. Τταηβὶαίθ, “ ἀμα 4150 σρφογαϊγαΐό οἤῆοθγ5, ὈοΤΏ σαρίδὶπ5 
᾿ οὔ ΠΠΙε5 δηὰ οαρίαἰπϑ οἵ ἐνγεπίγ-ῆνεϑ. 

1. το. ὑπέμενον ὕστεροι : “611 ουί,᾽ “ [611 ὈΕΒΙηα,᾽ ἀη4 50 βαγβᾶ [8 
᾿ τηδίη ΒΟάΥ ἴτομη ἀπάτα ῬΤΕΒΒΌΤΟ, 

Ϊ. τι. παρῆγον ἔξωθεν τῶν κεράτων : παράγειν 85 8. ΤαἸ Πἰ[ΑΥΥ ἰθττα νγὰ5 
᾿πι566 οὗ Δηγ τηογετηεπί οἰποσ ἰΠδη ἃ βἰταϊρ ιηιἰξοσνγατζα τηδτοῇ ; οὗ Ρουθ ὃ 14; 

᾿ς οἵ οδαϊηρ ἰτοορ5 ἴο αἰίδοῖκ [ῃς ἤδηϊτϑ οὔ ἐπ βηοιηυ, δηά ΤΠ τς 5] Δη Υγ7156. 
πος δε ἴτοορβ {παΐ [611] θείη νου] ϑρτεδα ουἱ βιάθυγαυϑ οογετίηρ; τη6 
ΟΤΟΆΙ, Δηα 50 85 0 ΚΕΕΡ οξδγ οὗ [ῃ6 ο]οβίηρ-ρ τη Κ5 οὗ [Π6 πηδῖη ὈΟΑΥ͂ 
(ἔξρωθεν τῶν κεράτων). 

Πς 11.132. ἂν ἐξεπίμπλασαν. ΤῊε Πεασπεπίαίϊνα ἀ56 οὗ [8 ἱτηροτίθοι οὐ ὃ 22, 
φοτῖβί ἱπαϊοαίϊνε, ἰῃ ἀροάοβὶβ δἴεσ ὁπότε ψἱἢ (μ6 ορίαἰίνα, 15. οἴϊεη 
 ἰπαϊοαίεα «πὰ επρμαϑίβεὰ Ργ ἄν. 80 ἴῃ ΕΏΡΊ5} να οἴξη βὰν “μουῦ]ά;, 
ἴΟ ΘΟΧΡΙΕ55 ἃ ἰτεαπθηΐ οοούττεηοθ. “ΠΟΥ ψου] 811 ἀρ {πε ἰηίεγνεηΐηρ 
π᾿ ΟΥ̓ ποῖε ίο 1. ἰσ. 10. 
, εἰ μὲν στενότερον εἴη τὸ διέχον, κατὰ λόχους: “1 πε ΘᾺΡ. γγὰ5 ποΐ 
ΠΟ γΟΥ 166, (ΠΟΥ ΠΠΙεα ἀρ {ῃ6 οεπίσο) ἢ τ(ἢ6 Πο]6 ἀδρίῃ οἵ [Πεὶγ 
Ν τ ἀραυίο- (λόχοι),᾽ 1. 6. 1 {πεῖν ἔουτ βαυδάϑ (ἐνωμοτίαι) οηα Ὀθῃϊηα {Πα 
᾿ Οἴδετ. , 
ΠΟ 1 τό. ἔκπλεων : δὐ]εοίίνε ἀρτεεοίηρ ο. μέσον. “80 45 δἰνγαγϑβίο παν ἰῃ8 

 ἰπίεγγεηΐπρ 5Ρᾶ08 []1.᾿ ; 
- ἦῳ 17. ἐν τῷ μέρει: “'π πε οουτβο, ἱ. 6. αἴζεγ [6 ψΒΟΪῈ οἱ [ῃς πηδίῃ ᾧ οϑ. 

οαγ Βαᾶ οτοββαά. 
ΤΥ 18. τῆς φάλαγγος ἀερεπάϑ Οἢ εἴ που: “αἱ ψβαίθυεσ ροϊπί οἵ (ῃς 

᾿ Ε αδΐη Βοάγ {με Ὺ γγετα πεεάςβά. 
ΠῚ. 21, βασίλειόν τι. ϑοιης τογαὶ τοβίάθπος οσ ἡ οδϑβί]α. 94. 
ΟΡ. 47.1. 2. ὡς εἰκὸς τῶν πολεμίων: “85 νὰ5 πδίιτα} 5ίποθ (88 

᾿ Ἔπεπῖ Ν εἴο. 

Ἔ 
ἥ, 

Ἢ 

᾿ 

47. 



ΧΕΔΝΟΡΗΟΛ, ΑΔΜΑ8.4.515 717. 

ΤΥ. ἢ 26. ἢ 5. ἐπιγίγνονται : ἐρΟΙη6 54 6 η]Ὺ ο μοαννἢ ν 
1. γ. ὑπὸ μαστίγων : “ππάοτ [Π6 165}. ὍῊς Ῥετβίδη βοϊἀϊθσα ὙΈΤΟ Οἱ 

ἀοβοσ θεὰ ὃγ τρεῖς νυ ἴο 5 ἃ5 Ρεΐηρ ἀπίνεη οἡ ἴο Ῥδίε]ς ἴῃ [8ὲ5 Αγ. Ὁ 
ὃ 28. 1.14. πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα : “ἴο {86 τοϑὲ οἵ [Π6 ἀττηγ. 

δ 16. μὴ κινεῖν τοὺς στρατιώτας : “ ποΐ ἴο πηακα {Πεῖτ ἰτοορϑ δἄναῃ 
1. 1γ. πρὶν... ἀνήγαγον : οης γγοι]ἃ πανὰ ἐχροοϊθα ἰῃ6 χϑάσκο. 

ἔδοξεν αὐτοῖς. Ἠαὶ {πΠ6 {πουρηὶ οἵ (6 τυτῖῖεσ Πὰ5 ῬΑ ποιὰ ὦ 
᾿ γεσοίμείογε ἴο ἄο, ἴο {Π6 {Πϊπρ ἄοπο. 
ᾧ 80. 1. 22. κατὰ τοὺς γηλόφου: “Δοηρ [ἢ ἢ1115.᾿ ' 

ἐς 23 . ἐπιπαριόντεϑ : “ΤΟΥ Ἱηρ᾽ ΡάτᾺ}16] νυ ἢ {Ππ τηδὶη Βοάγν᾽ 
δ 81. 1. 27. ἵπποις : ἀαίίνε οἵ κἀναπίαρε; ; “ΤΟΥ (Π6 Πογβοβ᾽ τι86.᾿ 
ὃ 88. Ῥ. 48. ]. 8. πολὺ γὰρ διέφερεν : “1ἴ ννὰϑ ἃ γεγῪ Αἰ Πετεηΐ γμν. 

ατεεὶς κὸ [ῃ6 ἘΠΡΊΙ5ἢ βαρ Ρεβί8 [86 ἰάδα οὗ ἃ 27εγεγαῦϊε οἴαΐα (δ: 
Βδῃο6 Ἰονγοῦ ἄονη, ἢ; “δ. ΟΥὨ δθονδῖῖ 27. 

ἐκ χώρας ὁρμῶντας ἀλέξασθαι: “ἰο ἀείεηα {πεπηβεῖγεϑ. . 
Ροβιἴοη αἱ {πεῖγ΄ Ῥδοὶς, 11{. Ἰδβιηρ Ότη ἃ Ροβι(ἴοῃ, ἀλέξω ἰ5 τ. ̓  
ἴῃ Ατἰίο ῥσοβε, κε ὈΥ Χεμορμοη. β 

ὃ 856. 1. 13. πονηρόν: “ΔἸ ΚΑΤ. Ρ]δοεᾶ,᾽ 11{. ἐδῃ ανγκυγατά αἴϊαίτ. ΤῈ 
ΠΘυΐοσ 15 τιϑεά ἴῃ βοῇ ΘΧΡτΕΘΒΙΟἢ8 Ἰπάοροηάςθ μην οὗ {ῃς Βεπάετ ὁ οὗ τῇ 
ΒΕ ]6οΐ : οὗ. ἀθονα ἰϊ. 22 τοὺς δὲ ποταμοὺς ἄπορον νομίζετε εἶναι. πο ;-. 

]. 14. αὐτοῖς : ἀαίϊνε οὗ δἀναηίαρε; ; “ἸΠΕΥ Βανα {ΠΕ ῚΓ ΠΟΙΘ65 ΑΝ 
1.15. πεποδισμένου : “ΠΟΡΌ]6α,᾽ {μ6 ἔοτε-ἔδεϊ αβίεπεα τορϑίμεγ Ἰο 
Ι. τό. εἰ λυθείησαν : ορίαἰϊνε 45 ἃ γέληοί67 φΟΠΕΪΗΡΈΠΟΥ, τρῖ τ 

ΠΥ σἐἤδηςε ἰο σεὶ Ἰοοβθ. Βαΐ ἐάν ἱτηπηθα!]αίο!Υ ο. 5]. οὗ ἃ ἫΝ ̓ 
Δα ῬτοΟΡΔὉ]6 οσσυσίθηοθ. ΕῸΓ δηοίπεσ στδάαζίοη, οἵ. ἀθονα 11]. 3. 

1. 17. Πέρσῃ ἀνδρί: δεῖ ἰακε5 Δῇεσ 1 δῇ αερσαΐος ἀπ ἰηβη τι 
Πεποα Ἰονγεσ ἄονπ θωρακισθέντα ἀναβῆναι. ΤῊΣ ἄαίϊνε Πετα ἰ5 Ρχοθαῖ 
᾿ηἰτοἀποεα το ΘΙ ρῃαβῖβε {Π6 ἔδοϊ ἰμαΐ ἃ Ῥεγβϑίδη (ΠΟ ]6) τοααῖτεϑ ἃ 
ἄξεαὶ ἄοπε ἔοσ ἢ. Τῇῆα βαρ]εοὶ ἔοσ ἐπισάξαι ἀπὰ χαλιν ν (ὙἹ ων 

Ῥευβίδῃ βϑϑγνδηΐ) 15 ποΐ Ἔδχργεϑϑεά. Ὑχαηϑίαΐθ, “αὶ Ῥεγβίδη τεῦ γρὴ 
Ὠοτῖβα βδἀα]βα δηά γι α]βα ἔοσ Πίστη, δηᾶ τηῦσβί σεῖ οἡ ἢΐβ Όγαξ οἱ Σὰ 

Ῥείογε 6 τηοτηΐβ.᾽ ΕῸΓ θωρακισθέντα οἵ. ῬεΙον ὃ 37 ἀνα δ’ τ ἕω 

δ 86. 1. 21. διαγγελλομένους : 55. ἀπιέναι : “ἀπά ῬΑΒΗΝΝΝ ἰν ψοτα 
εἴξεοι. δι ᾿ 

Ἰ. 22. ἐκήρυξε: 56. ὃ κῆρυξ. ὕβαα!!ν {6 Ξα ]δοῖ. ͵ β ογη τε : Ιῃ Ὶ Ι 
ΡΒ ταβ65, 50 εὐδραι ἷγ. 4 ἐσήμηνε τῇ σάλπιγγι, 55. ὁ σαλπιγκτής. 
1. 11. 17. ΑὮ δηδίοροτιβ οὔ ββίοη οἱ β ]εοῖ οσουτβ 15ὲ ΑΡΟΥ͂Θ 35. : 

1. 24. οὐ γὰρ ἐδόκει λύειν : “πεν ἀϊὰ ποί (μΐη]ς 1 ἀεβίτα]6.᾿ ᾿λι ὕω 
56η86 οὗ λυσιτελεῖν 15 Ροοίϊσα]. ΙΕ ἴθ ΝΕΓῪ ΤΆΤΟΙΥ τιϑοᾶ 88. ΠΕΣ 
γΘ͵56, ο. εχξ. δα ᾿ηδβηϊἶνε : πβι 8 }}Υ ο. ἀδιίνθ. 

δ 87. 1. 27. ἀναζεύξαντεΞ. ς δοτίδε Ραγίοἱρ]6 εχργεββέβ «εμέ 
᾿ δεζογέ τηατοίηρ. Οἵ ἀρονε ὃ 85. ἰαῃϑ]αἰίοη οὗ θωρακισθέντα.. ἼΩ Γταν 

“[Π6Υ γοκαά ῸΡ δηά 5ἰατίβα ἴοο. ἢ ἢ 
ΩΨ ΩΝ 

- τ ΤΣ 
ὃ ἣ πν.ς.. 

“ 
τ 7 

Ἐδῇ 

κὰὸ 
ἔν 
Ὁ, 
ὮΝ 



ὉΌΥ ς, Δ οι ξτ, Ζι, τὶ 

᾿ς Ῥ.49.]. 5. ὑφ᾽ ἥν : ἀοοιιδαίίνε Βεοδιιβα οὔ [ἢ 14θα οἵ πιοίΐοη ἰπ {Π6 οἴατβο. ΤΥ, ὃ 87. 
Ἰ. 9. οὐκ ἦγεν : “αἰά ποῖ Ὀτίηρ' τ ἢ Πΐπα.᾽ Ιπιρεγίδοι ἔτομη (6 ἰᾶβα 

οἵ “νψγὰ5 ποῖ ἱπο! πϑα ἴο πα ἰποτγείοσα αἰ ποί. ᾿- 39. 
1.12. ἡμῖν : ἀαίϊνο οἵ ἀἰξαάναπίαρο ; “(ἢς ἈΠ] σοτητηδηάϊηρ οὐτ ἀοβοεηΐ 
ἰῆΐο {Π8 Ρἰαΐῃ ἢα5 θδθη βεϊζθα Ρείοστεῃαηά. 

Ἰ. 24. μένε: ἰ. 6. σὺ μέν, ὙΠ ΙΟἢ 5. οἰ 64, σἰνίηρ τῆογα οτος ἴο ἐγὼ ὃ 41]. 
δέ. 80 ἱπιπηεάϊαϊεῖν πορεύου. 

Ῥ. 50. 1. 5. οἵ: ἀαιῖνε ρονετποά ΒΥ ἴῃς ρτεροβίἴοη ἴῃ συμπέμψαι. ᾧἢὮ 42. 
᾿ ἀπὸ τοῦ στόματος. ΤΙ͂ῃ 50] ἀϊογθ᾽ [ἈΤΔΙ]ΠἸαΥ Ῥῆταβθα (ῃ6 τϑατ οἵ [Π6 
ἈΠΩΥ γγα5 οδ]]Ἱεα 2λε ἐατΐ, οὐρά (αθονα ὃ 328), δῃὰά της τοηΐ, Ζλε ιομίδ, 
στόμα. ΤὮδ Ρτεροβί(οη ἀπό 15 πβϑα ψ ἢ [πΠ6 δά]δοιϊναὶ ρῆταβθ, θθοδιβα 
οὗ ἴπ6 ἰᾶθα οὗ ηηοζίογε 7 7071 ἴῃ 1ηΠ6 νεσρ. (Οἱ, ποχί ϑββοϊίΐίοῃ, τοὺς ἀπό 
ΕΧΟΥλ, 
1.0. ἔλαβε δέ: “ τοὐρῆς {Ππεῖτ Ρίδος νι. δ 48. 

1. 9. τοὺς τριακοσίους... τῶν ἐπιλέκτων. Ετοτα ([ἶ5 νγγχὰ σδίμεοσ, παῖ 
δος ποΐ βϑῆονῃ ἀῦογε ὃ 21, ἰῃαΐ (ἢτθα οὗ (ῃ6 οἷἱχ Ἰοοῃϊ! {πθη [οττηθά 

᾿αἰτοπάεα ΟΒΕΙ ΤΙβορΠτβ ἴῃ Βοπὲ, ἴο Π1] ὉΡ ρὰρϑ ἴμεσα, Ἰεανίηρ ἴτε ΟἹΪΥ 
ἴο 60 ἃ {ΠΚ βεσνῖίοβ ἴῃ [Π6 τϑασ. 

1. 12. ἁμιλλᾶσθαι ἐπί : “ἴο ταος {Ποτὰ ἔοτ.ἕ ' ἢ 44. 
 χ,. διακελενομένων::  δρτϑοίηρ ΜΠ (ῃς6 »εφαγιῖγρ οἵ {86 ΘΑΒΟΗΣΟ ΤΕΣ 45. 

- ποῦ τος. 
Ε Ἰ. 25. ἔχων : “ΜΠ 1ἰ,᾽ 1. 6. [86 5}}16]4. : ἢ 48. 
Ἶ 1. 80. βάσιμα ἦν: εἴζΠεΥ ἀρτεείηρ Ἱἢ τὰ χωρία, ΟΥ̓ ἴῃ ἃΠ ἱπηροτβοηδὶ ὃ 49, 
5ΘΏΒ6, “85 Ἰοῃρ'᾽ 85 ἰΐ νγᾶϑ ΡΟΞΒΙδ]ς ἴο τίάβ ἘΡ οἡ Βουβεθδοῖς, 
ὲ Ῥ. δ51.1. 1. φθάνουσιν... τοὺς πολεμίους : φθάνω 15 ἃ ἰταῃδι{ἰν6 νΕΓΡ, 
ἰλκίπο ἃ Ῥδυίϊοῖ 4] οἰδιβα ἰο σομιρεία 15 τηθαηΐηρ; “(6 Ὺ Ὀβαΐ [86 
ΘΠΘΙΩΥ͂ ἴῃ σείίηρ ἰο {με ἰορ.᾽ 
1.12. διαβιβαζόμεναι: “45 ἴΠεγ ψεῖα Ρεΐηρ ἀτίνεη δοτοϑϑ. ν.δ 5. 
ΕΣ τό. τὰ ἐπιτήδεια 5. (ῃς οδ]εςΐ οὗ λαμβάνοιεν, Ρπί 15 ΘἸηρΠαίίο. 
᾿. .1. 18. ἀπῇσαν ἐκ τῆς βοηθείας: ἐγ ͵6 οΟμλΐηρ Ὀδοὶς τοπὶ ΠεΙρίηρ, ὃ 
ΠΕΒΙΠΟΙΥ ἰΠο56 τηθη ΟΠ α ἴῃ ὃ 2 845 μαυϊηρ Ρεθη οαΐ οἵ ΡΥ ΤΊΒΒΔΡΠΘΓΏ6Β5. 
ΤΒς ἱτηρετγίεοϊ ἴθηβα 15 τιϑεα τ τεΐίεσεηοα ἴο Χεπορἤοἢ 5 δοίίοη ἴῃ [ἢ 6 

χί βεηΐεποθ. Ηδ οὗ σουῦτβα ἴοοϊς βοῖὴξ {{π|6 ἴο σοὴθ ἄονῃ ΠΌῸπι [ἢ 6 
οὗ {Π6 τηοπηίαδίη. 

τ 1. 21. ὑφιέντας : 5ς. τοὺς πολεμίους: “ἰμαὶ {Π6Υ τὲ δαάπηίηρ {με ὃ 5. 
ΦΟΠΠΊΓΥ ἰο ΡῈ ΔΙγεδ αν οὐτϑ. 

᾿ ἅἃγὰρ.... διεπράττοντο. ΤῊΪ5 15 ἴῃ (Π6 Δοουιαίϊνε ἴο κάουσιν, γὙΒΙΟΒ 
15 ἐποβεθεοιοά ΟΥ ἃ ΤΟΙ σἜηοτα] 1ἄθα βοῇ ἃ5 ποιοῦσιν. ΤταηδΙαΐθ, “ΤΟΥ 

ἴπαΐ νυ ]οἢ ΤΠΕῪ ΘΡΕοΔ}}ν 5 Ρυ]αἰεα ἀραϊηβί, ἤθη ΤΠΘῪ τηδάς [Πς6 ἔταςθ, 
ΠΑΙΠΟΙΥ, ἴΠ6 Βυτηΐηρ οὗ [μ6 ΚΙηρ᾽β Ἰδη4, [Π15 {Π6Ὺ ἂύα ποὺ ἀοϊηρ' {Πεπι- 
5ΕἾγεβ, Ῥατηΐηρ 85 ἴβοαρᾺ [ΠΕΥ οοποίἀετεα 1 νγὰθ πὸ Ιοῆρεσ ἢΐ5.᾽ 
ΤΠΕΙα ἰ5, ἃ5 [ΓΘ ΠΏ 1 1η “Χεπορθοῃ, ᾿ττο σι] ΑΙ Υ ἴῃ {Π6 Ἔχρσαϑϑίομ, θὰξ 

ἣ. Ρ ἀυθιείγ δρὸσῦί {με Ἐποβηΐμρ. 

᾿ 
»"». 
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ΧΕΔΝΌΡΗΝΟΝ, 4ΜΑ84.515 11. ἮἮἝ ἯΣ 
Ἢ 

αν, ὃ 7. Ρ. 58. 1. το. πειρωμένοις τοῦ βάθους : “ὙΠδπ (ΠῸῪ {πο [5 ἀερί 
ἀαῖῖνα οἵ Ῥβύβοῃβ οοποθγηθά, [Π0868 ᾿ΠΔΙΊΘΙΥ ΠΟΘ 6 ΒΡΘαΓ5 ὙΥΕΓΘ. ἴΟΡΕ 
1.6 νγαΐοϑυ. μν». 

ὃ 8. 1.13. κατὰ τετρακισχιλίους ὁπλίτας : “40οο Πεανγ-αιτηδα τηδῇ αἱ 
{ἰτης. Υ ὌΝ 

δ Θ. 61. 17. φυσηθέντα : “ ΒΙονη ὌΡ ΠΙΚΕ ὈΙαἀάοτο,᾿ 1. 6. [η6 οἰκίηβ, οἵ δς 
δ 10. 1. 2ο. λίθους ἀρτήσας καὶ ἀφείς : “ ΕΥ̓ [ἀϑίθηΐῃρ᾽ βίοπεβ ἴο κϑμτν. 

Ἰοιἰρ τΠθῖὰ ἄονγῃ.᾽ Τταμπϑίαΐθ (Π6 ΡΤ ΠΛΔΤΥ ῬΑ οἱρ]ο5. ΌῪ Ραΐατοβ ἷὰ 
ἀϊοαίϊνα ἴῃ ἘΠΡΊΙΒΗ : ζεύξας παιηεῖν, ὁρμίσας, διαγαγών. ξο “ Ν 
Ῥδηὶς ἰὸ Ῥδηϊτ᾽,), δήσας. εὐδ 

δ.11]. 1. 24. ἕξει τοῦ μὴ καταδῦναι : τι51.8}}γ ἰταπδ]αἰεα, “ ν}}}]} Εἰπᾶοσ ἢ 
βἰηκίηρσ. Μεγθ5. οὗ Πιπαογίηρσ τᾶν ἴακα {ῃ6 ἱπβηϊῖνε ἴῃ εἰδισς 
δοοσιβαῖϊνα (τ ΟΥ ΜυἱΠουΐ τό) οὐ ἴῃ {π6 σϑηϊίῖνα. Υ̓Πεσθ, 5 ἴῃ ἴ 
Ράββαρθ, μή οὐσοῦτβ, (Π6 φϑηϊεῖνα 15 ΓΘ ΠῪ ἃ σεηϊίνα οὗἩ ΡΌΓΡΟΒΘ ΟΥ̓ ὦ 
ΒΕΠ]ΠΌΘΠΟΘ, “50 848 ποῖ ἴο 5ἰηῖ. (ΟἿ, ἀοοάνίη, 216. Βα [Π6 γον ἢ 
ῬΓΟΡΑΡΙΥ ἰηγοϊνα ταίπου (86 1άδα οἵ ἀ ΝΕ ΒΌΡΡοτί ᾿ 115 ἰνῶν ΐ ἢ 
Ῥτβάοτηίπαηϊ ποίϊοη ἴῃ ἰΠ6 Πο]Ὲ ράββαρα, [Π6 Ῥῆταβα τοῦ μὴ κἀταδῦναι 
Βείηρ «ἀἀεα ἔοτ οἰδαγηθβδ5. Ν᾿ 

δ12, ΡΡ. 58. 1. 2. οἱ κωλύσοντες : “πο νου] ῥτγενεπί,᾽ " τοαάγ ἴο ῬΙΘΥ͂ 
1. 4. τούτων ἀερεπάᾶβ οἡ οὐδέν. 

818. 1. 5. ἣ πρὸς Βαβυλῶνα : ῬτΟΡΔΡΙΥ ἃ ρ»]ο55 -- τὴν ὁδὸν ἢ ἢ πρὸ! βαβ 
φέρει, “οῃ {πε τοαὰ Ἰεδάϊηρ' ΒΟ ἰονγαγάβ ΒαΡυ]οη. , 

1. 6. ἔνθεν, 1. ς. τὴν χώραν ἔνθεν. 
1:8 θαυμάξουσιν: ἀεί. οἵ ΡΑτοἰρ] 6 ς. ὅμοιοι. δ᾽ τ 

τρέψονται .... ἔχοιεν : ἱπάϊοσαιίνε ἴῃ ΠΕΑΤΕΙ (απ ΤΉΟΓΘ υἱν]) 1 ̓πἴο 
τορσαϊΐοη : ορίδίϊνε ἴῃ ποτα τοτηοία απά ἠρβερρ Ἢ ; 

δ 14. 1.12. ἤλεγχον τὴν... χώραν τίς... εἴη. Ταϊοτηαίϊς ἀουθ]ς οΡἤθοί 
ΕΓ Ὶ 8 5 “πᾶν ἐξομένομα αὐδ {61 ἃ5 ΜῈ [Π6 παΐασε οὗ {π6 σου ΓΥ ἃ 

τουῃάᾶ ἀρουῦΐ, οὔθ ρατὶ αἴεσ {πῸ οἰ ποῖ. 

δ 15. 1. 13. τῆ ἐπὶ Βαβυλῶνα εἴη : “ἸΔγ οῃ [Π6 τολά ἰο Βα γίοπ.᾽ 
1. 15. θερίζειν : Πετε ᾿π΄ταηβ., “ἴο Ῥᾶ55 {Π6 βασηπηοσ. 
Ἰ. τ6. διαβάντι τὸν ποταμόν : “ ΔεΥ οΠ6 οἴΌβ565 {π6 ΤΊρτίβ. ΤΑΡΕ 
1. 18. εἰς Καρδούχους : “ἰονγατά5. {π6 (τα ΠΟΠ ἰδ 5,᾽ 1. 6. το σατάθοῖ 

ΟΥ ἀρουε ἱ. 9 εἰς Πισίδας. ΤΠ ΏΩΒΕΝ ' 
δ. 16. 1. 21. ἐμβαλεῖν : “τπιαάδ 4η ἱπουϊβίοη.᾽ ΤῊΘ σοτηροῦπαάβ οὗ βά) 

οἴΐζεηῃ πιϑεα 48 πη γαηϑιἐνεβ. 
1. 24. ἐπιμιγνύναι : “παά ἱπίοτοουταο ἢ. ΤῊΣ ϑοπι ρος 

νυμι τε αἶϑο οἴη ἰηἰταηϑιίϊνα. Βα... 

σφῶν τε... καὶ ἐκείνων. ΤὭΏΕΒ6 ἃτα Ῥατεϊῖνε, ΟΝ 80. τιν 
“ ρεχίαϊη οἵ {μιοπηβοῖνος, « ροτίαΐῃ οὗ τ[ῃς (αγάπομίβδηβ. ἘΠ᾿ ὧν 

ὃ 17. 1.26. τοὺς ἑκασταχόσε φάσκοντα εἰδέναι. Νοὶ “ ὕδοϑο ν 
[ξϑβεά ἰο Κπονν [Π6 νγὰὺ ἴῃ 4}1 ἀϊτεοίϊομβ, Πὶοῇ ἴἴ 15 ὙΘΙΥ τὶ ἩΚοΙ͂γ 
ἀϊά, Βαϊ “18οβεὲ γἘῪῸ ῥτοίεββεά ἰο Κπδυν (με νγαν ἴῃ ἴῃ 6 βθε Ἰἰτεοίίοης 



ὶ|, ,ψ ᾿ 

᾿-.. 

ἘΝ ΔΌΤΕ, Δι 83) Ζ. τοττ δ. 845 1: 8. 

6 ἃ]] ἀρατί, ἘΠῚ {ΠΟῪ 5βου]ὰ ἀεοϊάς ες αἰτγθοϊίοη, ἀπά Ψ', ὃ 17. 
ἩΝΙ στυϊάοϑ, {Ποὺ σνου]ά ἰαϊκο. 
. 3. ἔφασαν : 50. [Π6 ὈΓδοΠοῖβ ; τούτους ἰ5 {Π|6 οὐγεεΐ οἵ διελ- 
οὐ ςα ἴΠεΥ σοὶ ΤΒπγουρἢ {Π6πι,᾽ ἱ. 6. [Ὡτοὰρ Οατγάποῃία. 

λλῆς καὶ εὐδαίμονος : “πὰ νΏΪΟἢ νγα5 ἃ ἰατρα ἀῃηα βεοβρεγοιβ 

. ἐπὶ τούτοις : “οη (παὶ Ὀα5ῖ5, “ἴῃ νΐθνν οὗ (Πδΐ ἀδοίβἰοη. δ 18. 
τῆς ὥρας ἀερεπάς οῃ ἡνίκα, " αἱ ὙὙΠαΐθνου τηοτηθπί ἐποὺ ἐπουρῃὶ 

ἰτηροτίαπί ἃ βίερ μαά ἴο θὲ Ρτοοράρα ΒΥ 8η Θχρίδίοτυ ϑβϑογίῇος. 
“ἣν ὑπερβολὴν εὐν ἐδεδοίκεσαν μή. Ιαϊοτηδίίς ἀουθ]ς οδ]εοὶ 

εὐ χυμλ αοα Ιηάϊτεοὶ ἴοσ ἐπειδὰν δειπνήσητε. 
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οἶμαι, Ραγεηιμοιῖοα!, ἔ; 10} Ἰ 
οἰωνός, 1 1.9. 

ΟΥ̓ 
ὅπλα, ἷἱ. 3, 33, 11]. 8, ΣΝ 
ορίαἰίνα, «. εἰ, ἱ, ν Ἢ 
ἐς πεααθηΐαινα, ἢ εᾶρυ 83, 

ἵν. 16. “-: 
-- εχρτεβϑίηρ ψΊβΕ, ἰ. ΓῊΣ ᾿᾿-" 
--- στε πιοΐεσ ΘΟΠΕΪΗΡΘΠΟΥ͂, δ 

13. 
ὅπως, ΙΕ νετρβ οὗ 5ιγίνίη 

ἱπάϊοι, 1. 14: Ἷ ΤῊ ἫΝ 
τ «: 510].; ἷ. 88, “,. 8. πὰ 
ὅτι, κα. Βα ρου]ατίνεϑ, ἢ δι ὦ 
οὐδέ, 1. 20, 1... τ 
οὖν, ΕἸ ΡΒαβιβίηρ, 1.1 τάν 19... Κι 

Ὅν ἃ, 
. “ΔΝ μ᾽ ᾿ ΣΌΝ 

παιανίζω, 11. 9. τι. 
παίω, 1ΐ. το. ΥΤΑΝ. 
παράγω, ἷν. 21. , 
Ῥδταβαηρ, ἰν. 7. 
Ραγίϊοῖ Ρ] 6, οχρτοροίηρος 

ἀν ς 
--- δἴϊεσ νειθβ οὗ Ρετοεὶ 
πάσχω, ἷ.. 41. 
πέπαμαι, τ ἊΝ ν 
περί, ξ. αοςῦδ. ἢ. 2 .΄οΠοΦο 
- πλείστου ποιεῖσθαι, ἰκῶδι 
πιστά, Ἰὶ. 5. Ὁ ἈΥΩΝ ἿΝ 
πλήν, ἃ5 οοπ)αποίϊοπ, 1. 2 26. 
ΡΙεἰἤσαμι, ἰν. 9. Ἐλὶν 
Ροείίοδὶ ἘΧΡΓοββίοηϑ,. ἐρυκα' εἰ 

μαστεύω, "ἢ 43: ΤΑΣ 
τρισάσμενος, 1. 4.0} 
1. τ8; ἀλέξω, ν. 3: ; 

86. ΑΝ 
πράττω, ᾿ἱπιταμδιεϊνα,: 
Ρτγεβεηΐ, ἱποοιῃρίείς, 

᾿ 



ΤΑΌΖΑΧ ΤῸ οι 
Γ' Ἂν" 

Φ Δι 

ΟὙΝΝ 

5: μὰ ἴηβη., 1 ἐν 1. 
ἢ ἰηῇη ρ 18. 

ταὶ ος Ἰδίγαοίϊοη οὗ, ἰ. 8,45. 
ΠΥ, 33: 
ΑΝ οἵ, 1. 6. 

ἀ τ. 
κι 

ΠηΪ να, ἐχρτεββεᾶ, Δ. 
ἃ, ς. ἰηάᾶϊο., ἱν. 4, 36. 
γΕ , ἴαϊ. ἱπάεξ, ἷ.. 21. 

Ἂν τ αι ΈΒΕ 

ἯΝ Μ 

δε... 

ΖΗ ΜΝΟΤΖῈΦ. 

συνελόντι εἰπεῖν, ἰἱ. 38. 

τε---καί, 1ϊ. 1. 
τελέθω, Ἰὶ. 3. 
τρισάσμενος, ἰὶ. 24. 
τυγχάνω, Ἰἱ. 1ο. 

φθάνω, ἰν. 40. 
φῶς, ἱ. 12. 

ψῦχος, 1. 22. 

ὡς, Ω. Ραχίῖο., ἘΦ Ὺ. 1 εἴ; δὴ). 
ὥστε, 111. 14. 
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ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 

ΤΕΑΛΝΒΘΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΓΗΑΡ. ἷ, δὲ 11-25. 

ΑΝῸ πονν, ἴῃ {Π15 πιοιηεηΐ οἱ ἀοιθί δηα αἰπου]γ, 6, 

{πκὸ 15 σοϊηγαδβ, ννὰϑ ἴἢ ρα δηά δούγον, δηα 5|6 6 Ρ1655 ἴοο 

π|τα (πεῖ. Βαΐ δἱ δϑί, θεηρ νοποῃβαίθα ἃ Ὀσγιεῖ σηδίοῃ οὗ 

Β᾽ΌθΕΥ, Π6 Πα ἃ ἄτεαπι. [ἴἰ βεεῃηθα 85 Τπουρ ἢ {ποτα Πα 

Ὀ6θῆ ἃ ρσεδΐ {πη δυ- Ὁ] ρ, δπα ἃ ὈΟΪὲ [61] βυσικιηρ [Π6 Ποιηβ 

οὗ Π15 γασθ, ΓΟ ἢ πογειροη Ὀ]αΖεά 41] ἀροιΐ. Απηά 1πηπ166]- 

δἴαὶν ἴῃ στεδαὶ ἀἸσπηδυ 6 ἀνγοκα ; δηά {Π6 ἄγθαπὶ ἢ6 σοΠ]60- 

ἴυγοα ἴῃ Οη6 νγὺ ἴο Ὀ6 ροοά, ἴῃ {παΐ 116 ἴῃ (6 τηϊάϑί οἵ 

᾿ς ραΐηῃβ δηά ἄδηρεῖθ με Πα ϑεειηδά ἴο Ῥεῃο]ά ἃ πιὶρμῖν ΠΡΏΐ 

᾿ς ξοπὶ Ζειβ. Οἡ [πε οἴμεῖ Παηᾶ, ᾿πδϑιηθποῃ 85 [μ6 ἀτθδηι 

᾿ς ΔΡΡΘΩΙΘΑ ἴοΟ ΠΙΠῚ 85 ΠῚ Ζει5 ἰῃ6 Κιίηρ, δῃά τῇ (ἢδί ἀγθδηι 

᾿ς {πε ἢτα βεεπηδάᾶ ἴο ὈΪαζε 8411] δρουΐ Πΐπι, μ6 νγᾶϑ ᾿ῃο]]η64 ἴο 

ο΄ ζδαγ Ιεβί με ΤαΙρϊ Πδνο συ ΡῈ 8016 ἴο ρσεῖ ἔοσίῇῃ ἔγομι {Π15 ρΪδςθ, 

ὙΠΙΟἢ Ὀεϊοηρεά το ἐπα Ῥεγβϑίδῃ Κίηρ, θαΐ τηϊρῃΐ ΡῈ Ὀδϑεῖ οἡ 

ΘΥΕΙΥ Πδαπα ὈΚ τπηκηοννῃ αἰ!ΠΠου]1165. Ὑνμαΐ 85 ἃ πιαίίζευ οὗ 

ἴαςΐ {Π6 σἱσῆϊ οὗ 50 ἢ ἃ ν᾽: οῃ ἰγΓα]Ὺ ὈαϊοἸς 64 ννὲ τῇδΥ βΊι655 

ἔγτοπῃ [Π6 δνεηΐβ Πδί [Ὁ] οννεα 11, συ! ἢ σαπι6 ἀροιΐ {Π1|5. 
' ΑΔ5 500ῃ 85 ἢ6 δύοῖε, {πΠ6 {πουρηϊ σδιηθ ἴο ἢ1πη), ἡ νΏετε- 

Ο0γε 6 1 πεῖερ ΤΗΣ ηἰρῃΐ δάνδηςεϑ, δπᾶ ἀουθι]ε55 ψ ἢ 

{Π6 ἄδνῃ {Π6 ΘΠΕΠῚΥ 011 6 ΠΡΟ᾿ τι5. Βαΐ 1 νὰ δῖα βοΙΩρ 

ς [0 [Δ}}] Ιηἴο {πε Κιηρ5 ῃϑδηῃάᾶϑβ, πον 5181} νγγα εϑοδᾶρα Πανιηρ ἴο 

Ἧ ΠΠΔΠΥ ΡΕΓΙΘἢ δη14 ἴησις δηα σοπίμππιοὶν ἢ Ὑεῖ ῸΥ οὔτ ἀ6- 

Πς ἔδησε ἵπεῖα ἰ5 ΠΘΡΕῚ ἃ ΠΊΔη ΨΟΥΚΙΠΡ ΟΥ̓ οσδτηρ, Ραΐ Ποῖα ψῈ 

 Δ}1Π16 45 ἐπουρ ἢ 1 εγα ορβῇ ἴο τ15 ἴο ἰδ οὐγ εα86  ΕἼὙΟΙΏ 
᾿ ΨΏΔΙ ΤΠΔΏΠΕΓΙ Οὗ οἰΐγ, Γογβοοίῃ, δπὶ 1 Ἐχρθοίϊηρ [88 βΈΠΟΓΑΙ 
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᾿ς [866 8]] ΠΠΔΠΠΕΓ οὗ ΠοΟΙΓΟΥ͂5, ΕΠ ἄυ16 81] τη ΠΟΥ οὗἩ ραΐηβ, δᾶ. 



4ΡΡΕΔΜΔΩΧ. 

ἴο σΟΠΊΘ, ΨῆΟ Ψ]1 566 ἴο (Π15 Ὀυβίποθο" ΟΥ ψῇηδὲ {ἰπι6 οὗ 
[π| 8Πὶ 1 νναὶ Πρ ἴο ΔΥΓΙ͂νΕ [ῸΓ πΊγ 561} ΟΥ̓ ἃ βυγείγ 1 5841] 
ΠΘΝΘΥ ᾿ἶνα ἴο 6 οἱ] 6ζ, 1 ἰο- ἀδὺ 1 βυσγεηάδυ ἰο [Π6 δηθτηγ. 

τις ὙΠΘΥΘΌΡΟΙ ΒρυηΡΊηρΡ ἀρ, μ6 ἢγβί οὗ 411 ς81}15 ῬυΌΧθπιθ᾽ 
οἴποουθ ἀρουΐ Ὠΐπλ, ἀηὰ ψΠθη {Ποὺ Παᾶ σαϊπεγεά στουηᾶ, Βα 
5816, “ ΕΥΙΘ 45, 1 σδηηοί 5166} ΟΥ̓ 116 5111], ΔΎ τῆοτα 1 ΒΌΡΡοΟΒΘ. 

τ6 ἴπδῃ γοιῖι σα, ΏΘη 1 566 ἴῃ ψῆδί βίγαϊ [5 νγαὲ ἀγθ. ΕῸΓ οἰ θαυ 
ΘΠΟΌΡ {Π6 ΘηΘμΥ ἀἸά ηοΐ {Ππ|5 ορθη Ῥδίι]6 Ὡροη 5, {Π}] ἔπ  Ὺ 
)υάρεοα {ΠπῸῪ Παὰ ἰβδίκδβῃ 811 {Πεὶγ πηβαβιγαβ ΜΜῈ}1 δηα βυζεὶν ; 
γεΐ ποῖ ἃ τηδῃ οὗ τι ἰ5 ἀοίϊῃρ δηγίῃίηρ, 50 {παῖ ννγα ΠΊΔΥ 

αἀοίθηα οὐγβεῖνοα νν ἢ ογϑαϊί. 

17 Υεὶ ἴἔννα γα ροίῃρ ἴο ραΐ οὐγβεῖνεβ ἱπίο [Π6 μαηᾶβ οὗ 
[Π6 Κίηρ, ψγῃδαΐ δοτί οὗ ἰγεδίπηθηΐ ἴδ Ψψ Ἴεχρεοὶ ἔτοστη ὨΪπῚ 

θη Π6 δοίια!ν ουΐ ΟΥ̓ {πΠ6 Πεδᾶ δηᾶ παπᾶ οὗ ἢῖ5 ϑἰδίῃ 

ὈγοίΠ θυ, 5σοηὴ οὗ {Π6 ϑ8π16 τοί Υ δ5 ΠΙΠ1561{, δηά οὶ θειθα 

πεῖ ἢ ὟΥε Βᾶνε το Κίη ἴο βρεαῖκ ἔοσ ι1ι5, ἀῃᾷ να μᾶνϑ ἴδκβη 

Ραγί ἴῃ δὴ Ἔχρβάϊπίοη ἀραϊηϑβί μἰτη ἢ {πε Ἰηἰεπίίοη οὗ πη κίηρ 

ΠΠΠῚ ἃ 5ἰανε ἰηβίεδά οὗ ἃ Κίην, δύ, ὄθνεὴ οὗ ΚιΠπρ Ηἰπι, 1Γ γ)Ὲ 
18 δα [6 σῆδηςθ. ὙΥ̓μαΐ {θη τῆδὺ ψὰ Ἔχρεοΐ ἴο Βαρρεῆ ἴο 

υ5ῇ ἍΜ] Πα τοί ΡῈ τεδάγ. ἰοὸ ρὸ ἴο δΔῃγ ᾿εηρίῃ, μδΐ ὈΥ͂ 

ΒΡ] δου Ὡρ 5. ἴο {π6 πηοϑὲ Πουτῖθ]α ἰοτγίατεϑβ, μ6 τηδῦ Ραξ ἴῃ 
[Π6 Ὠραγίβ οὗ 411] τηδῃ ἃ ἴδαυ οὗ Ἔνεὺ δραίῃ ψυσηρ δρδίηβί 

Πιπη ἢ ΟἸΘδεῖν ἰὲ Ῥεποναβ τι5 ἰο ἄο οὔγ αἰπηοϑβὲ ποί ἴο [8}} ἰηΐο 
Ὦ15 Παηάϑ. 

τις ᾿Απάϊίοίε]} Π6 γαίῃ, 85 Ιοπρ 85 [Π15 ἰγεαῖγυ [αϑι θά, 1 ἤΈνῈσ ΓῸΓ 
ΓΩΥ͂ Ρατί σβαβθά ρἱἰγίηρ ΟἹ οα56 δηα δηνγυίηρ {πΠ6 ρΡοβίεοη οὗ 
16 Κίῃρ δῃηά ἢ15 Ρβορίβ, ἤδη 1 αν πον ναϑί δηᾶ ἔδγι!θ 

νγὰ5 1Π6 [ΘΥΓΙΟΥΎ {ΠΟῪ σομητηδη θά, μον ἀρυηάεδης ἘΠΕῚ 5ῈΡ- 

ΡΙ165, παῖ ογονγάβ {ΠῈῪ μά οὗ αἰἰεπάδηϊβ, ννμαΐ οδίςθ, τνμδῖ 
20 8014, ννῆδί Δρραῦεὶ ' Απά ψἤδῃ οἡ {πε ὈΐΠΕῚ μαπᾶ 1 {πουρπξ 

οὗ [{Π6 σοπάϊοη οὗ τι5 5ο] ἀϊθσβ, μον ἐπαΐ ψγα μαα 20 5Πδτα ἴῃ 

ΔΏΥ οὗ Π656 ροοά {πϊηρ5, 1η1655 ψ Ῥουρῃὶ {ῃδτῃ, 16 1 

Κηδν ἰπΠαΐ ἔενν ᾿πΠἀεεα Πα {Π6 ννβεγανῃα) το θαν, αηα πηθδη- 

γγΏ116 {Πεῖὰ δἰοοά οὐσἵ οδίῃδ, ἴο ργανεηΐ τιι5 σεις ηρ Οὐ ΡΓο- 

ν]5Ι 5 οἰπαεύνβα ἤδη ὈΥ Ραγομαθα. [Ι͂ἢ ἔδοί, νβη 1 σοη- 

βἰἀεγεᾶ {πΠ6 ΨΠΟΪῈ οαβ6, 1 νγὰβ Βοιμείϊπγεβ ποσὰ ἰηοϊπεα πεπ 
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τῇ 
“πὰ 4ΡΕΔΜΦΩΧ. 
εν“. μι 

ἢ πιο ἀτγοδα {ῃς ἰγεαίΐγυ, [πδη 1 αἱ (Π15 τηουηθηΐ ἀγεδα (ΠῸ ὀρεη 
;. ΨΆΥ. ᾿ 

“ἘῸΥ ποὺν ἰπΠαΐ ἰΠπαΥ πᾶνε Ὀσόκρϑη {π6 γαςο {Π6Υ6 15 δῇ δηά 

᾿ς κἵ οπςθ οὗ {ΠΕ6ῚΓ ᾿ηβοϊθηΐ βῈ ρου οσγ, δηα οὗ οὐὐγ ἀδργεβϑϑίοη 

δηα υπορτίαϊηῖγ. ΑἹ] [Π656 ροοά {πϊηρ5 δὺξ πονν ὈΥ1Ζ65 Ορθῇ 
ἴο τεννασγά ΠΟ Πθνευ δα ρύοόνα {ποιηβοὶνες {Π6 Ὀεδιίου τηθῃ, 

δηα ἴῃς δὐθιϊεῦβ οὗ οὐἵσ σοηΐϊθϑί ἀύα {ΠῸὸὶ σοάβ, ῆῇο ψ1}} 46- 

Οἴατα, νγῈ ΓΔΥ ΠΟΡΘ, ἔοῦ ι.ι5. ΕῸΓΪ ἴἰ 15 {Π6 βῆεῦυ ΏΟ Πᾶνα 

Οτοίτεη οἵ ἰο {Π6 πὶ, ΠΟΥ α 5. ννα, ΙΓ 411 {πΠ656 ἰοπρίηρ 
τπϊηρ5 Βεΐοτο τ.ι5, πᾶνε γαβο  αἰε]ν Καρί οὐσγ Βα ηα5 ἔγοπῃ {Π6ΠῚ, 

᾿ς οἱ οἴ τεβρεοΐ [ου οἱἵ οδίῃβ ἴο πεβανθβῇ. δε ΠγδῪ ΡῸ [ογννασα 

ἐπογεδίογε ἴο {Π15 σοηίϊεϑί, 1 {γιϑί, ἢ ἔδυ συθαίοσ σοηῇάδησα 

1Πδη {ΠαῪ ο8η. 

“ΟΥΥ Ὀοάϊδθ5, ἴοο, αὺα πο Ὀείίου δἰεα δὴ {ΠΕ 1γ5 τὸ 

᾿ς αἵ εχίγειηβϑ οὗ οοϊά δηᾶ πεαῖ δηά (0]], απ οὐσ 5ρί γἰ5. ἴοο, 
᾿ς ρΐεαϑε ἀοᾶ, ἴα ἔδυ βιρετίοσ. Απά 1 οὐἱν {πῸ σοάϑ ρσδηΐ ἃ5 

ΨἹΟΙΟΥΥ 85 παν αἸα Ὀείοσθ, οἿἹἿὔτ ΘΠΘΠΊ165᾽ ῬΟάΙῈ5. ΔΙῸ ΠΊΟΓΘ 

ψΌΪ]ΠΘΓΑΌΪΕ, ἴΠΕῪ σῇ 6 ΠΊΟΓΕ ΘΔ 51}Υ 5]δίη [Πδῃ με. 

ΝΟΥ ἴξ 85 1 5ΈΡΡΟΞβαἝ, οἰπεῖβ δῖδ ὄνεῶ ΠΟΥ {ΠΙηΚίηρ 85 

ΠῚ ἀ0, ἔογ Πεανεηβ βᾶκα 4ο ηοΐ Ἰεΐ τι5 νγαῖί ἔου ΞΟΠΊ6 ὉΠ6 6Ἶ536 
Ὡς [0 (ΟΠῚΘ 8Δη64 ΠσΠΔΙΙΘηΡ6 5 ἴ0 ἃ ΠΟΌΪ6 δοιν!Υ ; ΤαῖΠοΥ 6 τι5 

ΠΠς ἋὯἴκα (πε ἱπιἰδίϊνε δηα 5ΕΓ ῸΡ οἴμοῖς ἴο Ὀσγανεῦγ. τονε 

ΟΠ γΟῦΓΞεῖνεϑ ΔΙΠΟΩΡ ὙΟΙΓ [6]]ονν-οαρίαϊηβ {Π6 Ὀοϊάεϑβί, 5ῆον ἃ 
᾿ ν δίηδ655 (οὐ φἜΈΠΕΓΘΙΞΠΙΡ ὈῬΕγΟΠα γου σἜΠΘΓ͵ΔΪ5. 

ΠΓΠΠς ΦΕῸΓ τηγϑξεῖζ, ἢ γοὺ ν1}] ρῖνε {πὸ ϑἰατί, 1 δΠῚ τεδαν ἰὸ 

Ὅτι ἔφα 
3- 

“δὰ 

ς ]ΠΠον ; Ῥυΐ 1 γοι! 6811 οὨ π|ὲ ἴο Ῥερίῃ, 1 δπὶ ποΐ {πῸ πηδῃ 
Π 
ΠΟ... 

 ΠΥ5ε]Γ αὐ οἷα ΘΠΟΙΡΉ ἴο βιιδγα ΤΥ οὐ Πεδά τομὴ 46- 

δ ϑμυειτου. 
 «- 

ΤΗΕ ἘΝΤΌ. 
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.7αμεαγγ, 1888. 

{1 . «Ιατοπῦοη 1Ὀθ1τ085, Φχίοτῦ, 

ΕΙΣΤ ΕΝ Θ(ΉΛΟΙ, ἘΠ ΦΙδ, ἐο, 
ΦΟΔΒΣΧΘΗ͂Σ ΣΟΙΧ ΤΗΥῆΞ ΟΝΣΨΕΚΟΘΙΖΖΤΥ 8Υ͂ 

Ἷ ἨΒΝΕΥῪ ἘΒΟΥ ΘΕ, 

᾿ ΑἹ ΤῊΞΕ ΟΧΕΟΞΚῸ ὈΝΙΝΕΈΆΒΙΤΥ ῬΡΕΕ55 ΑΚΕΗΟΌΞΘΕ, 

ΑΜΕῈΝ ΟΟΕΝΕΕΝ, ΓΠΟΝΏΌΟΝ, 

Ἀ ὰ ΑΑ411 Βοοζς αγό Φοιέγαῖ ἐγε Οοέζ, τεγεῖεες οὐζογπυΐεο ἐἰφδογὭεά, 

ΤΠΑΤΙΝ. 

ΑἸ16. “4 Ε]οριογία7» Ζα7: ἐπνρντῖμε ὐὸ 7. ΒΑΚΒοΥν ΑἸ1 ΕΝ, Μ.Α. 
Τἰν-ςευερέζ Τἀοηδαραῖ ἡ. . Ἐ χίχα ἔοβρ. ϑνο. 25. 64. 

ΑἸΙΘ. ἀἰναϊηιογεέα 7 αἰΐγα. ΒΥ [88 ΒΔΤΩΘ Αυΐβοσ. Εχίτα ἴοδρ. ὅνο. 25. 
ΑΙΙθη. 42 ὴγε 1αΐΐν Ἐχογεῖδε Βοοξ. ΒΥ ἴδ βατῖβ Αὐπίμοσ. Ζοωγέξ 

Εαϊέζογε. ᾿ .- Ἡ,χέγα [ο6 0. ϑνό. 25. 64]. 

Α116. 44 «εεο7α δία ΓΆΡ ῸΝ οοξ. ΒΥ [86 βαὴα Αὐἰῃοτχ. 
Εἰχίγα ἔοδαρ. ϑὅνο. 35. 64. 

[4 Χὸν ἐο 175} αγιαῖ δ᾽ εσογαῖ 7,αἐ771 Ε χογοῖδς Βοοῖς 27: 2Κγεῤαγαέΐζο:.] 

1 δούγασα. 4|ρ11ε6 Κειαεηας; 07 Εχίγαείσ, Ζαΐξΐε αηα Ογεόζ, 207 
ὁ ὥγρδεεε 1 γαγιδίαΐξζοῦ. ἜἘγ (. 5. ΪἘκκᾶμ, Μ.Ὰ. 2 ρτγέζ Ξαζέζονι. 
ν᾽ Εἰχίγα ἴσδρ. ϑνο. 25. 64. 

Π δουσασ. “4γρ2ε6 Καὶ εαετιάα. ΘΈΘΟΝῸ ΘΈΚΙΕΒ5. ΒΥΟ. 5. Ια μΜ,Μ.Α. 
. Εχίγα ἴσδρ. ϑνο, 35. 

δουσϑ. Ἀεαάεγας ἤέγογα ; ογ, ἔαορν Ταδεαρες, Ζιαΐγ, ἀραὶ Ογέσᾷ, 207 
5 ὥὔὕκεεε 7 γαγιοζαΖο)ι. Εογ πὰ 1158 οὗ Τονασῦ ΕὐΥπη5. (ΟὐΟτηροβεά δηά ϑε]βοίεά 

ὈγΥ Ὁ. 5. ΤΕΕΕΑΜ, Μ.Α. ἷ Εἰχίγα ἴσδρ. ὅνο. 15. δά. 

Τιο0- ὍΤΑΥΘΥ. 411215 αραῖ 2Ιεοϊός Ἂ»ἤ Ζαῤέρ ̓ ΖΙερίαε:. 
Εἰ χίγβ ἔοδαρ. ὅνο, 35. 64, 

[4. Καν ἐς 2γουζαφί : γ0γ7 Τεαοΐογς ογεν.] 

ΤΙ Τιουσὶβ δᾶ μον. Α΄ 7αζῖ7γε 7) 1εΐζορα7», ἰουπεα οη Απάτγοννβ᾽ ΕδΙςΊοη 
οὗ ΕΥγευηά᾽5 δεῖ η ΕΓ υ. ἘΥ ΠΛΈΘΡΩΝ 1: πτύρ Ῥῃ.})., αμπά ΟἨΗΛΔΕΙΕΒ 
5Η0Ετ, 11,0... : 4ϊο. 255. 

αυυβ. 27γεΐ Δαΐῖ7 Χεαώρν. ἘΝ τ. Ἡ ΝΌΝΚΘ5, Μ. Α. ΨΥ Ἐὐα112072. 
Εἰχίγα ἴοαδαρ. ϑνο. 25. 

ἘΔΡΊΙΙΟΙ. “4 αηοαϊ 97, Οογιῥαγαζῖοε λτίοζοργ ἃ5 ΔΡ!]1εα ἴο {με Π|ππίτα- 
ἐίοη οὗ ατεεῖκ δηά 1 δεϊη πῆθοίϊίίοηβ. ΒΥ Τὶ 1, ῬΆΡΙΟΝ, Μ,Α. Ζάξγα Εαζέζογι. 

Οτοόν ὅνο. ὅς. 

᾿ ἘδΙβαν. Ζἰχεγεῖδος ἐγ2 Ζαἦίγε Ὀγοσο Οοηιῤοοίζέογε. ΜΜΊΝ Τηϊτοάποίζίοη, 
ΝΝοΐεβ, δῃᾶ Ῥαδββασεβ οὗ ρυδάυδίεα αἰ βηου εν ἔογυ Τυδηβιδίίοη ἱπίο 1, δίῃ. ΒΥ 
σ. 6. ἔάμβαυ, Μ.Α., Ῥσγοΐεβϑοῦ οὗ Ηυτηδηϊν, ΟἸασρονν. «5 εεοαῖ ΚΕ αἸ27207:. 

Εἰχίγβ ἴοδρ. ϑ8νο. 45. 6Ζ. 

Ϊ Βεσρϑηῦ. 2 ασσαρος 707 ᾿ἀωμφιόδας ἡγιίο 7 αζΐ. Ἐγ 7. Υ. ΘΑΚΟΕΝΊ, 
Ἔ Μ.Α. «δευφηζᾷ ΕαΖέζοι. : ΤΡ ἀχὸ . ἘἙχίτα ἴοδρ. ὅνο. 25, 64. 

[44 ξεν ἐο ἐζὲῆς ᾿Ξ αέζογε ἧς νόου: ,»γ Τδαεΐοζς ο»Ζ».] 

ΓΟ ἐν ον Δ ΣΝ 

ἥ 

ΓΝ 
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ὕαθβαν. 771ὲ Οο»ηι,ρίαγίες (ἴου ϑομοο]5). ὙΥΙ Νοίεβ ἀπᾶ Μαρβ. 
ΒΥ ΟΗΑΕΙΕΒ Εν. ΜΟΒΕΚΙΥ, Μ.Α. 

ῬαγΕΙ., 7116 Οαϊες αν. «δ᾽ ἐεογιαῖ Εαἑέζοι. . 4 Ἐ χίγα ἔσαρ. ϑνο, 45. 64. 
Ῥαυυ 11. 7.ε Οἱνὲϊ ἤζαγ., . - Ἐ χίγα [ὉΔΡ. ϑνο,. 35. 64. 
7Τἀε Οἱυὴξ 7ζαγ. Βοοϊς 1. δον Αι Δέεδέον. : ᾿ Εχίγα ἔσαρ. ϑνο. 25. 

Οαῦτ!1 σουομθιδὶα Οαγηιηα δεἰξεία, βϑουηδθτη τασορη  οΠ Θὰ 
ΕΟΒΙΝΘΟΝ ΕἸ115, Δ. Μ. ,. Ἶ , . Ἐ χίίδ [0ΔΡ, ὅνο. 35. 64. 

Οἴοοσο. «δελεείζογε 07 17116γε65 {271 αραὶ αἰδφογῤίζοο ῥασσαρές. ἍΝΊΕ Νοίεϑ. 
ΒΥ ΗξνκΥ ΔΑ ΕΟΕΚΡ, Μ.Α. ἴῃ τἢγεα Ῥαιίβ. Ζἀεγα Εαέξέοε. 

Εχίγα ἴοαρ. ϑνο. 45. 64, 
Ῥαυ 1, αΑἈρμεεάοέες γγ»ο»ε Ογεοΐαι αγαῖ Καὶ ογεαγε ἢ ἐξ έο}. 3 ἤζηεῤ, τ5. 64, 
Ῥαγι 11. Ο»πεϑις αγιαὶ 1) γεαϑρης; βεατεέζες ο7 Νιαΐτγε.. ἤέγεῤ, τ5. 64], 
Ῥαγὶ 1711.  ογεο' 5 Καὶ πῖσ ο7 λον Ῥγουΐιεες. ᾿ ᾿ Ζίγε, τ5. 64), 

Οἴοοῦο. 224 «δεγιοείμέε. ἌΝΊ Ταἰτοάποίίοη αὐ. Νοίεϑ. ΒΥ ΤΕΟΝΑΚΌ 
Ηυχιεν, Β.Α. 756 οΥ ἔτυο Ραγίς. : : Εχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 25. 

Οἴοοτο. 20γο Οἰμεορίζο. ἉΝΊΤΒ Τηϊτοάποίίοη απὰ Νοίθβ. ΒΥ ὟὟ. ἄάμβαυῦ, 
Μ.Α. Ἑαϊιεά ὃν 6. α. άμϑβαυ, Μ.Α, «ϑεοογιαῖ Ε αϊζζογε. Ἐϊ χίγα ἴσαρ. ϑνο. 35. 64. 

Οἴοοσο. «δείρείθα 7 οἼ167γ5 ([ΟΥ ϑ.ῃοοὶθ). 1 Νοίθβ. ΒΥ ἴπ6 1αΐα 
ς, Ἐς ῬΕΙΘΗΑΚΡ, Μ.Α., δπὰ Ε. ΚΕ. ΒΕΕΈΝΑΕΡ, Μ.Α. «ϑεοομα Εαέέζοε. 

Εχίγα ἴσαρ. ὅνο. 35. 

Οἱοοῦο. «δεζεεΐ Ογαΐζογις (ἴου ϑομοοΐθ)ὴ. 2 721γε: Αεἰἴονε ἀραΐηοέ ἸΏΚ 76: ; 
Ογαΐέζογε σοι 67:17: ἐδ σογγεγγεαγιαῖ 97 Ογιαφιές ογεῤὝείςες; Ογαΐζογε ὁ7ὲ κρ ἐν οἤ 
«“γολΐας; Νέρα ῥαζῤΖἠίε Ογαΐζοι. ἰδίας [ηἰτοάποιίομ ἀπὰ Νοῖεβ. Βν 1.1. 
ΚΙΝα, Μ.Α. «5φορμα Ἐαἰέξέορι. ᾿ ἷ - Ε χίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 25. 6εἴ. 

Οἵἴοθσο. 2722 Ὁ. (αδεῖζέεγι 7 ήοτμαΐζο ἀν δὶ 7»: Ο.. Κεγγεηε “εἶῖο Ῥ͵γέηζα. 
Ὲ Τπιγοάποξίοῃ απμὰ Νοίες. Βυ 1. ἈΚ. Κινα, Μ.Α. 

Εχίγα ἴζδρ. ον ζίγεῤ, τα. 64. 

Οἴοοσο. )εδεῖθς αραζγοΐ ΟαΐϊἼηα. ΥᾺ Τηἰτοαποίζοη απᾶ Νοῖεθ. ΒΥ͂ 
ἘΣ. Α. ὕροοττ, Μ.Α. 279 οϑῇε ον ἔτυο Ραγές. ἣ Ξ ἘΣ χίγα ἔσαρ. ϑὅνο. 25. δα. 

Οἴοοσο. ῥλζίῥιε ΘΡΘΓΗΝΕΝ, δ 10} πὐὐδλις ὅτο. Ὀγ ]. Κ. Κινα, Μ.Α, 
ὁ δεογαῖ Εαζζογε. ν ᾿ - . ὅνο. τος, 64), 

Οἴοοσο. ,δεϊεεΐ ἤοΐΐεγς. ΜΠ Ἐπρ ἰδῆ Το ἀμ Ή ΝΣ Νοίεϑβ, δῃᾶ Ἂἂρ- 
Ρεηάϊοθβ. ΒΚ ΑἸΒΕΕΥ ΝΑΤΘοΝν, Μ.Α. ζΖΑλϊιγα Ἐξ αζέίοη, . . . ϑνο, 185, 

Οἴοοσο. οϑείσεί 7 6έ16γ5. Τεχί. ΒΥ [86 βαὴς Ἑάαϊίοσ. ,ϑδεοηαῖ ΑἸ 2072. 
Εχίγα ἔσαδρ. ϑνο. 45. 

Οονποιῖτα ΨΤΘΡΟΞ. νπῈ ΤΘΟΝ, Ἐν ΟΘΟΑΕ ΒΕΟΥΝΙΝΟ, ΜΑΑ. 
,«5δεογα ΚΕ ἄζέϊογε. : ΟΡ, κτν Εχίγα ἔσαδαρ. ϑὅνο. 25. δῖ. 

Ἐοτνταοθ. ὙΠ ἃ δρμν λοι μ Ρ διε Ι. Ζ71ε Οὐδς, ΟΑΡ72672 
δϑονέαγε, απὰ Ἐφοαές. ΒΥ ΕΡΨΑΚΡ Ο. ι͵Ἂσκηάμ, Μ.Α., Ηεβδά Μαβίεσ οὗ 

᾿ ἈΝ ε!Πηρίοη (Ο]]ερα. ότυ Εαζέϊζογι, 701 ογι6 ογ ἔτυο αγές. Ἐχίτα ἔοδρ. ὅνο. ὅς. 

Ἐοταοθ. «δδδείφα Οαἶδ5. ΑΝ Νοίες ἔοσ {μ6 πβε οὗ ἃ ΕἾΝ Ἑότῦ. ΒΥ 
Ε,. ΕΟ. ιἊςκηαάαμ, Μ.Α. 725 ορό ο7 ἔευο αγί. - - Εχίγα ἔοαρ. ϑνο. 25. ἢ 

ὔυνοιδὶ. Χ777 ϑαΐξίγες. ἙαΙϊεά, τ ἢ Ιπηἰτοάποίϊοη, Ν᾽ οῖδβ, δἔο., ΒΥ͂ 
ςσ. Η. ΡῬΕαΑββον, ΜΑ.ΑΑ., δπὰ Η. Α. ΘΤΠΟΝΟ, ἍΜΑ, ἔς ᾿ Οτοόνη ϑὅνο. ὅς. 

ὃν ο“4αγαΐσεν, Τεχέ «κα ἤηέγοαμεξίοϑε, 35.} ΜΝΜοέες, 35. δα. 

Τνγν. «δεἰοοΐίογις (ἴοτ ἀκόββμο ὙΥ Νοίεβ ἀπὰ Μαρβ. Βγ Η. Γεε- 
ΆΕΝΕΚ, Μ.Α. , : ᾿ ᾿ ὃ ᾿ Εχίγα ἔοδρ. ὅνο. 

ῬΟΥΓῚΊ. ΤΑΣ Ο ΒΟ ΤΔΔ προς ᾿ Ὁ - ᾿ . ἤν, τϑ. δ. 
Ῥαῦι 11. Τανριρῖδαϊς Οανιῤαΐρ» ἡγε; ΓΝ τ Φ ΞΕ Ὴ 
Ῥαῦὶ 111. 7.ε αεσαογαγι 7α7. ὲ Α “ ᾿ ὃ . ζμῤ, το. δά. 

οὐ ὡμᾷ 

αν απ ὐϑδὃν πε δὲ». ,... - ἐνε 

3 ϑϑω κἂν ἡ, 

» 

το φᾶν κα ἔνι ἅρις 

Ἅ 

Ὡ ΨΥ φων χλρν πρλς ανδς 
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Τὴνν. δοοξ 7. ἍΝ Ί Ιπἰτοάποίίοη, Η ἰϑιουίοαὶ πρύμο ν: τη βου πᾷ Νοίθϑ. 
ΒΥ]. ΚΕ. Θεειεν Μ.Ὰ, «δεεογαῖ Εαζξεονε. δύο: . ᾿ ϑνο. ὅς. 

Τὴῖνν. Δοοζς Γ7--- 717. ΜΝ Ί Ταἰτγοάποιίοῃ “πᾶ Νοίες. ΒΥΑ. ἘΞΟΥΕΕ, 
Β.Α. «δεεογαῖ Εαϊέζογε. γί ζϑς ΒΡ ΕΣ ἘΣ. ΠΥ Ν Μ.Α. 7κ οἥἕε οὗ μέτι: 
2αγές. ξ - Εχίτα ἴσαρ. ϑνο. 55. 

Σἶἷνν. δ οοξζς- ΧΙ ΧΧΙΙ. ΜΠ ΕΟΥ̓ΔᾺΣ ἈΡΎ ΤΕΣ Δα Νοίεβ. ΒΥ 
Μ. Τ. ΤΑτηαΑμΜμ, Μ.Α. : δον κῃ Ε χίγα ἴσδρ. ὃνο. 45. 6, 

Ονἱᾶ. «δεζείζογις (ἴοτ {Π6 186 ἘΠ ΕΥ̓ΡΑΤΕΣ ὙΥ 1 Ιπιτοάἀποίίοης ἀπά 
Νοΐεβ, δῃὰ δὴ Αρρεπάϊχ οὐ ἔπ6 Ἐοπιδαη (αϊθπάασασ. ΒΥ Ὗ᾽. αμβαυ, ΜΑΑ. 
Ἑαιτεὰ ὃν 6. 6. ἔλμβαυ, Μ.Α. Ζλϊγά Ξαϊέϊορθ. , ἘΣ χίγα ἔοδρ. 8νο. 55. 6. 

ΟΥνἱᾶ, 7γ2ζία, ΒοοΟΚ 1. Ἑαϊϊεα Ὀγ 5. ἃ. ΟἾΕΝ, Β.Α. 
Εὐχίγα ἴοαρ. ὅνο. 35, 64, 

Ῥοσυβῖτιβ, 7714 «αίϊγε5σ. ΝᾺ Ὑταηβὶαἰΐϊοη δηά (ομητηθηΐαυ ΡΥ 
7. Οονινοτον, Μ.4., εἀϊεὰ Ρν Η. ΝΕΤΊΙΕΒΗΙΡ, Μ.Δ, «δεεογαῖ ΕαζΖΖοι. 

ϑνο. γ5. 6. 

Ῥιααῖτι5. Οαῤέϊζοξ. ΜΝ ΊΙᾺ ἜΡΡΣ ΠΟΉΟΝ τς Νοίεβ. Βυ Υ. Μ.- ΠΝ ΌΘΑΥ, 
Μ.Α. 2021 ογι6 ογ' ἔευο αγές. : μ ἘΣ χίγα ἴοδρ. ϑνο. 25. δα 

Ῥϊαυΐιπ. 7.712722ε7»17)71ώ5. ἌΝΊᾺ Νοίεβ: δὰ Τηϊγοάποίίοηβ. ΒΥ Ὁ. ἢ, 
ἘΈΕΕΜΑΝ, ΜΑΑ. δπὰ Α. ϑήύόμαν, Μ.Δ... . : ἢ Εχίζα ἴοδρ. ὅνο. 35. 

ΒΙΩν. «δοϊεείεα 7, 611675 (ἴοτ ϑ.ῆοοἹβθὺ)ὴ. ΙΒ Νοίεβ. ΒΥ {με Ἰαΐβ 
σ. Ἐς, ῬΕΙΘΗΑΕΡ, ΜΑΑ., δηά Ἐ᾿. Ε. ἘΒΆΘΕΤΕΙ Μ.Α. δεευ Σ ζέον. 771. οζ4 ΟΥ̓ 
ζευο αγές. 8 ν : : Εἰχίγα ἔσδρ. ὅνο. 35. 

ΒΘΙΙτιπῦ. Δ 6ἼἼη7) ΘΗΝ αλᾶν ΓΟ ΝἜἝΦ 1 Τηϊτοάπο- 
το δηα ΝΝοίεϑ, ὃν ὟΝ. Ὗ. ἄρεβ, Μ.ᾳ. . ᾿ . ἘἈχίγα ἴοδρ. ϑὅ8νο. 45. 64. 

τ δοὶϊζτ5. 7714 ἄηηαΐσ. ΒοοΙ 1---Ἰν, Ἑάιιοά, τ Τηἰτοάποίϊοη δηᾶ 
ἸΝοίεϑ5 ἔοσ {πε 56 οὗ ϑοῆοοὶβ δπά [πηϊοσ ϑιπἀθηΐς, ΡΥ Η. Ευκνεαυῦυχ, Μ.Α. 

ΕΣ χίγα ἴσαρ. ὅνο. 55. 

Ταοϊΐι5. 7714 “4ῃρηαΐσ. ΒοΟΚ]. ΒΥ {86 βαης Βδιίοσ. 
Εχίγα ἔοαρ. ϑνο. ζζηχ, 25. 

ἜΘΣΘΙΟΘ. τ ἀρ μμῇ ἸΑῦδὸ Νοῖίεϑ δῃᾶ Τηἰσοάποίίοηβ. ΒΥ Α. 5ΟΜΑΝ, 
Ὁ ΕἸΡΙ͂ Ξ ἐν Εχίγα ἔσαρ. ὅνο. 35. 

ἜΘΙΘΙΟΘ. ΤΩΒΘΙ ὙΠ ΓΑΕ .ἥ ΤἸοϊτοδιοιίοης, ΒΥ... ΕΈΕΕΜΑΝ, 
Μ.ΑΑ., αμά 4. ὅϑύομαν, Μ.Ὰ. : - : : Εὑχίγα ἴσδαρ. ὅνο. .:: 

ἘΘΥΘΙοΟ. τὴς ας μοι π Νοίεϑ δῃὰ ἕΤοϊτοάποβοης, ΒΥ Α. ΘΙΟΜΑΝ, 
τ ΟΝ ᾿ - Ἔ - . ΗΠ κίσα [ΟᾺ}. ὅνος 35 

ΠῚ ΡΌ11τι:5 ἀπ το ομον. Ἐαϊιεᾶ, ἘΠῚ ΠΌΡΕ δηᾶ Νοίβϑ, ΌῪ 
σ. α. άμϑβαυ, Μ.4Ὰ. 2172 οὔϑε 97. ἔτυο α;ές. - τ ΤΕ ΣΕ Δ ΟΞ ἄγο; δὲ 

ΟἹΣΡῚΙ. ὙΠῸ [Ιηϊτοάἀποίίΐοη «δπᾶᾷ Νοίεβ, ΌΥῪ Τ. 1,.. ῬΑΡΙΟΝ, Μ.Α. 
[η Το νοϊυπηθβ. . ὃ - γον ὅνο. τος. 64.; Τοχί βεραγδίεϊνυ, 45. 6, 

ὙἱχρΊΙ. Δημεοίες. ΝΥΝΊ Τηϊτοάποίοη δηὰᾶ ΝΝοίεβ, Ὀγ Ὁ. 5. ΙΈΚΚΑΜ, Μ.Α. 
7172 ΟΦ ογ ἔευο βαγίς. ἙΕχίγα ἴσδρ. ὅνο. 25. δά. 

ὙἹΣΡΊῚΙ. “46γε14] 7, ἌΝ ΊᾺ Τηἰτοάποίίοη δηα Νοίεβ, Ργ Ὁ. 5. ΙΕΈΚΚΑΜ, Μ.Α. 
Εὐχίτα ἴσαρ. ὅνο. ἀζη, τ5. δαΐ, 

ὉΣΣΟῚΊΙ. “δρεῖα 7Χ. Ἑάιίεα σἱτ} Τηἰτοάποίίοη δηᾶ Νοίβϑ, ΡΥ Α. Ε. 
Βαιαη, Μ.Α, ᾿ ᾿ : Εχίγβ. ἔοδρ ὅνο. ἐζγεζ 15. δα. 75 ἔτυο Φαγές. 25. 
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α ΠΕ ΤῈ Κ. 

Ομαχᾶϊου. 776 Μ,οριθρές 07 Ογεοξ «Αἀεεογέμαϊξίοτε (ἴοτ, ΘΠ ΟΟἶ5). 
Βν Η. ΝΥ. Οσμμάνριεπ, Μ.Α. «ϑεεογαῖ Εαϊέζοε. . Ἐ χίγα [08Ρ. ϑνο, 25. δ4.. 

1,1Δ 611 αὐᾶὰ Θοοςῦ. Α4Ἢ Ογεεζ- προ λ Ζεχίεογε, ν ΠΈΝΕΥ ΘΟΕΟΚΟΕ 
ΓΙΡΌΕΙ,, Ὠ.Ὁ., αμὰ ἘΟΒΕΚΥ ὅοοττ, ἢ... «ϑευορέζ ἘαΖέζο7,. ᾿ 4ϊἴο. 36-. 

Τὰ 611 απ Ξοοῦῦ. 44 Ογεεκ- ΕγρἼ5 1 7, χίοογε, αὐτὶ ἀρ οα ἔτοτα ΓΙ ΏΕΙ, 
δηά 5οοττ᾽ 5 410. εὐϊίίοη, ΟΠ ΘΗ͂ΥΝ ἔογ {Π6 υ86 οὗἩ ϑοῆοοϊβι 7 τυφ7εέγ-,γεξ ἘσΖΖζο2. 

; Θ6ΌΔΓΘ τ2τηο. 75. δα. 

σοϊΐζομ. αἰ γεοξ Ἰγογός, 7γγερίαγ ἀγα 7) εγοείῖος : ὑπ ῖτ ἔοστηβ, τηθδαπίπρ, 
δ ηἀ ἀυδηςν ; Θαι γδοῖπρ' 411 1η6 Τ  ηβεβ ἀϑεα Ὀν Οὐδεὶς νυυϊέθσβ, ὙΠ Π γαίδγε πο 85 
ἴο {ἢ ρΡαββϑαρϑδὶη Ψ ΕΙΟκ {Π6Ὺ δίς οαηά. ΒΥ ὟΥ. ΝΈΙΤΟΗ, 1.1... Ζ ονγέζ ἘαἸΖΖίοε. 

ΟΥόνγῃ ὅνο. τος. δά. 

ον ᾶϑυσουῃ. Ογαέεας Ογαηηηιαΐξίεας ᾿ΟαἸϊγηδηεία 172 τέ524722. ,ϑελοζαγε. 
Αὐποίοτε ΟΑκΟΙῸ ΥΟΚΡΒΟΚΤΗ, Ὠ.Ο.1. ΔΔηρησέφογοεέζ Ἐαζέϊοσ, 4, τῶῖπο. 48- 

Ἰνοτάσουιῃ. Α4Ἢ Ογεεῖξ ἔγίηιογ, 7γ0γ7 ἐΐε τ56 Ο77 ὀερίμη675 272: ἐλαΐξ 
7, αγερέαρο. ΒΥ τῃ6 Εϊρμε Ἐδν. Οπαῖταιο ὙΟΚΡΘΜΟΚΤΗ, Π.(.1,., ΒΙΒΠοΡ οὗ 
δὲ. Απάγονβ. ϑεσοχέζ Ἐαζξέίοῦ. Ἔ Εν : Εχίγα ἴσδαρ. ἶϑνο. 15. 64. 

εῖρηῦ. 7162 Οοἰάθρε 7γέαφςιγ}) οἵ ΡΊΟΣΙ Ογεεῖξ ἢ ρεΐγγ ; Ὀεΐπρ ἃ 
(οἸ]εοεΐοη οὗ 8 βηεβὲ βαββαραδ ἴῃ [Π6 Οτυεεὶς ΟἸδββῖο Ῥοείβ, ψ ἢ Ἱπεγοά ποίου 
Νοίϊοβθϑβ δῃά Νοοῖίββ. Βγυ ΕΒ. 5. ειθηυτ, Μ.Ὰ.. , ἥ᾿εε φαζέζοι, 21 ἐΐζς  7γέες. 

ὑυεῖσῦ οπἃ 5μδᾶν611. 4Ἢ Οοίάφγε 7 γεαςη7}) ο7 Ογεοξ Ῥγοῦα ; Ὀδὶῃ 
δι ΟοΙ!δοιίοη οὗ {πΠ6 βπεϑὶ ραβϑαᾶρες ἴῃ {π6 ῥυῖποῖραὶ ατεεῖὶς Ῥσοβα ΝΥ τίου, ννῖΐ 
Τπιγτοάποΐουν ΝΝοίοαβ απα Νοίεβξ. Ἧ Ε. 5. ΕιςΗυ, Μ.Α., δπά 1. Ἐ᾿. 1.. ΘΗ ΑὉ- 
ΕΣ ΝΜ: 8... " ἣ ᾿ , . ᾿ Ἐχίγα ἴσδρ. ϑνο. 45. δά. 

Α “52}78.5 ΟΣ" σραΑ ». α ΤῈ} ΡΕΑ4ΕῈΕ }.--: 
αον Ογεοζξ Αεασδῦ. Ξ ΠΕΣ ἈΒΉΩΝΝ Μ.Α. 21 οι ον" ἕτυο 

αγές. : ᾿ Εἰχίγα ἔζαδρ. ϑνο. 35. 

Εγεέ Ογεοξ ΤΡΕΣΕ Ὑ. Ἔ: Εὐφημο ΝΣ ΜΟΙ,, ϑεοοπᾶ 
ΟΙδϑϑῖοδὶ Μαβίεσ δἱ {π6 (ἵν οὗ Τιομάοῃ ϑ.Ποοί. - ἘΔΖΖΖο72:. 

Εἰχίτα ἔοαρ. ϑνο. 25. δ. 

,σδεογ ὦ Ογεοξ Κεαάθγ. ἜγΥ Α. Μ. Βειι:, Μ.Α. 
᾿ς Ἐ χίγα ἔσδρ. 8νο. 35. 61. 

Ζροεγίλ Ογεοῖξ εαάφν ; ῥεοῖγερ' 52εεγεογς οὐ Ογεεξ 7) :αϊεείσ. ΜΥΊΤΗ 
Τπιἰγοάαοίίοηβ δηά ἀεμὰν ἫΝ Υ. νν. Μξβεευ, ἢ.Ώ., Ἐδοίου οὗ ιἰἰποοῖπ 
(ΟΙΙορο. Ἶ : ἣ : δ Ἐχίτα ἔοδΡ. ὅνο. 45. 6. 

ΖΦ ελ Ογεοῖξ Κεαάό. ΠΈΉΒΙ ΤΩΝ ἴτοτη ατεεὶς Ἐρίς δπᾶ Ὁτατχηδίϊο 
Ῥοείσγυ, ἢ Τηἰγοάποίξίοηβ δηά Νοίεβ. ΒΥ ΕΝΈΠΥΝ ΑΒΒΟΤΥ, ΜΑΑ. 

Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. 45. δα 
---- 

ΖΦ ΟΚΕ ΣΑΙ ΤΕ574,2Μ,|Ὲ.)7.--: 
Ἐνδυσ οι Βαοτῶ ἄταθοθ... ἐ . ἘῸδΡ. ὅ8νο. ἤηεῤ, 15. δα. 

Ἐμ6 ασϑοῖ Τοδίαιθηῦ, ἱ τ (Π6 Βδαάδίηρς δἀορίοα ὈΥ {μ6 Βδνίβειβ οὗ 
[86 Αὐἰπουϊϑεά ψεγϑίοῃ. 

ἘῸΔΡ. ὅνο. 45. δα΄. ; οΥἮἁΘΟῚ νΥϊεηρ' ρΡαρεσ, ψ τι ννῖᾶθ πιδυρίπ, τος, 

οντιῖι ΤΘαύαχαθυῦτιιι σῶθοθ Ἰαχία Ἐχεαρ]αγ ΜΙΠΙ απαπη, 
τϑπιο. 25. 6αἷ. ; οΥὙ οῃ νυυϊεϊηρ Ραρεσ, νυ τἢ Ιατσα τηδυρίη, 95. ; Γ 

κω... 

"τ σα λση }ς 
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Ἰζοντιτι τϑϑιαιιθιύτι Θσαθοθ. Αοοεάπηί ῬΆ͵41161α 5. ϑογιρίαγαα 
᾿ς Ιοῦδ, πϑοποη νείτιβ σδρ τ] ουτπὶ ποίδίϊο δὲ σΔΠΟηα5 Ελιβθοῖ. Ἐάϊάϊς ΟΑκοιῦβ 
ΝΠ Τόν, 5.ΤΡ. Ὲ., πθοῆοῃ ἘΡίβοοραβ Οχοπηίθηβίϑ. 

᾿" αϑηηο. 35. ; ΟΥ̓́Θ ΨΥΠῚΠΡ ΡΑΡοΥ, νν ἢ ΙαΥρα τηαυρίη, τος. 6. 

απ :6 Μὸν τ οίδιθιῦ πὰ ΟὝΘΘΚ δὰ ἘΠ ΡΊϊσῃ. ἘἘαΙεαὰ Ὀγ Ε. 
" ΝΕΡὈὙὈὄὀΠΡσυ ΠιἝἵἪ ων. ῸΞ νος 2ν0Ϊ5. οτονῇ ὅνος δεὶ 

ΟὝΘΘΚ Ταβίδιμοθυῦ ῬΥΪΘΥ. Αἡ ἘᾶΘΥ ΟΥΔΙΏΙΩΔΙ πη Ἀεδάϊηρ 
ΒΟΟΙΚ ἴον {πὸ τὲ οὗ ϑιυάςηϊβ υρνωμοευ ὰ Οτεεκ. Βνυ Ἐεξν. ἘΣ. ΜιΕκ, Μ.Α. 

ς δϑηὲ ΡμόἰὝιολμεά . . ρ Εχίτα ἔοαρ. ϑνο. 35. δά. 

τιῦτι65 ΟΥ̓ ΤΟ πῦτι51 ΓΥΤΎΡΕΝ ἀὐυλ δα ἴο Ὁ 6 ον Τοσύθαχ οὗ. 
ΒΥ Ο. Ε. ἤάμμονυ, Μ.Ὰ. Ζοογίζ Ξαϊζέϊο. . , ἘΣ χίγα ἴοδρ. 8νο. 35. 64. ἢ 

ἈΘΞΟΙσΙτβ. «(ραρηοηηγοῦ. ὙΝΊΙΆ Ιπιτοἀποϊίοη απ Νοίεβ, ΒΥ ΑΚΤΗσΚ 
ἫΝ Θιθανιςοκ, Μ.Α. Ζ7λιγα Εαζέζογε. 772 ογ6 ογ' ἔτυο Ῥαγίς.. Ἐχίτα ἔσο. ὅνο. 35. 

 ἈΘΒΟΏΣΙτι5. παρα 1 Τηϊτοάποίίοη ἀπᾶὰ Νοίεϑ, θγ {Π6 βϑτὴθ 
᾿,: Ἑἀϊοτ. ΕΒ . ι : Εἰ χίγα ἔοδρ. ὅνο. 35. 

 (ἈἈΘΞΟΒΣΙτΙι5. ΠΥΉΒΒΕΙΣΝΝ ὙΠ Ὑδδ π. ΟΝ δηα Νοίεβ, ὈῪ {Π6 βδῖὴδ 
ΓΠςς ἙΒαϊογ. 75: 9η6 97 ἔτυο βαγέξ. . . . Ἐχία ἴσδρ. ϑνο. 35. 

 ἈΘΞΟΙνΙσΞ. 2 γοριοίλονς Δ οτεγ.. ὙΠ ἰδ τοὶ δά Νοίεβ, ὈῪ 
Ῥ᾽ 

ςς Δ.ΟΟΡΕΙΟΚΑΚΡ, Μ.Α. οσδοομαῖ Εατῥέοι. . . Εἰχίγα ἔσδρ. ϑὅνο. 25. 

Ανιϊβίορμαυθβ. 7724 Οἱομάς. ἍΝ ΊᾺ Τηϊτοάποίίοπ δια Νοίεβ, ὃν ὟΝ. ὟὟ. 
Ο ΜΈΕκκΥ, ἢ... «δεεοραῖ 5 αἰϊζέον. . . Ἐχίτα ἴοδρ. ϑὅνο. 25. 

ΡΏδ.659. 774 “ἀελαγηίαρο, Ἐγ ΥΝ ϑαῖὴθ Βάϊίου. 7.11γε 
Ἑὐαέλέϊον. 771 ογι6 ον ἐτυο Ραγές. Σ : : ἘΣχίγα ἔσαρ. ϑνο. 35. 

ΟΡ 5. 776 ἘΣ, ΒΥ {86 βϑδπὴ6  Ἑάϊιοτ. Ἄνευ ᾿ αζέίοτ. 222 
076 07. ἔτυο αγίς. . : Εχίγα ἔοαρ. ὅνο. 35. 

τορι θα. 7674 Χπέρλιν. Βγ Ἐπδῖς 586 Ἰ αϊοΣ, 702. ο716 07 ἔτυο 
᾿ αγές. ς : Ἀ Εχίτγα ἴσαρ. 8ὅνο. 35. 

σορθβ. Ζ7αδρῥία. ὙΠ Τοϊτοἀποξίοι δὰ Νοίεϑ, ΡΥ Ο. 5. ΙΕΚΚΑΜ, Μ.Α. 
ΝΗ Ἐ χίγα ἴσαρ. ϑνο. 25. 6(. 

: Ὄὸ πο μοθ5. Ογαΐζο7ι ασαϊγι5: Σλτ. ΜΥΈᾺΒ Τηϊτοάαοίίοη δηα Νοίεβ. 
Γ΄ Ἐν Ἐνειυν Αββοτι, ΜΑΑ., γ ϑθ ῬΡ. Ἐς. ΜΑΤΉΕΞΟΝ, Μ.Α., οὶ]. 1. ῥλξΖὄἥὲς 7 

: ἔ᾿. ᾿ δὰ Οὠφνπέλέαος 7---117. 7 ογιδ ογ ἐτυο ΡῬαγέδι.. πο  Ἑχεία 060. νον 5: 

ἙἘπστϊνίᾶθβ, «ἀεεε5. ΒΥ Ο. 5. ΈΕΒΑΜ, Μ.4, Ἐχίτγα ἴοδρ. δὃνο. 25. 6. 

Ἑ νὰᾷ Ἰρῖᾶθβ, Ἡείογα. ἜγΥ {6 βαῖὴβ Βαϊΐοσ. . Ἐχίτγα ἴοδρ. ὅνο. 3. 
οἱ ἃ 65. οὐ ῤμδ ἦς 7 ατγῖς. ὙΝΊΓΙ Τηϊτοάποίίοη δηᾶ Νοίεβ. ΒΥ [86 

᾿ βδτης πατος. ΄. : . Ἐχίγα ἴοδρ. ϑ8νο. 35. 

οἱᾶο5ς. “7εάδα. ὙΠ Τοϊτοδη οί ται, Νοίεβ δηα Αρρεπάϊοθβ. ΒΥ͂ 
ν 6. Β. ΉΈΒΕΕΒΡΕΝ, Μ.Δ. 1721 οὔ ογ ἔτυο Ραγέξ. : .  -Ἐκῖνα ἴο5Ρ: ϑγο: 2:: 

Η μο ποΐτ5. Βοοῖς ΙΧ. ἘἙάιϊεα ἢ Νοίεβ, ΕΥ ΕΝΕΙΥ͂Ν ΑΒΒΟΤΊ, 
ΜΑΑ. 7κ ογδ 97 ἐευο Ῥαγί. . . . Ἐχίζα ἔσδῃ. 8νο. 35. 

Θχοδοῦτι. ,δεεείϊογς. ἘαΙ(Θᾶ, νοι Ἐπεοἀδοιίοα: Νοίεϑ5, δῃηά ἃ Μδρ, 
' ΟΥ̓ Ὑ. ΝΥ πεν 0... ς ον ΕἸΣ ΓΑ ΓΟ. ϑνον 25. Θὲ 

ὑφῆν ὯΔ. 7.4, Βοοκβ 1--Χ]]. ΟὙΝΝ 8 Τηϊτοαποίίοη, ἃ Ὀτίεξ 
᾿ Ηοκπετῖς δἰ τἀπάροις, δηὰ Νοίεβ. ΒΥ ἢ. Β. Μονεξο, Μ.4. Ἐ χίγα ἔἴδαρ. ϑνο. ὅς. 

Ὁ Θ. Ζ7214ὦ, ΒοΟΚ Ι. ΒΥ 1δε βδῖὴδ Βαϊίοσ. Ζ1722γω Ξω7έ20722. 
ζἷν.. Ἐ χίγα ἔοαρ. ϑὅνο. 25. 

Πίαά, ΒοοΙκ5 Ι δαμᾶά ΧΧΊῚ, ὙΥ1Ὲ Νοίεϑ, ὅζο. ΒΥ ἨἩΕΕΒΕΚΤ 
ΤΟΝΕ, ΜΑ. πτττ ςς , ὐχένα ἔοδρ, ϑνο, 15; ὁ, 680 ΠΕ, 
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Ἡολθγυ. Οὐγσησον, Βοοῖκβ ες οἐ ἡ τὰν ὟΝ. ΝΥ΄ο. ΜΈΚΕΥ, Ὁ... δεεν 
Ἐσέξίογε. 751 ογι6 ογ' ἐτυο Ῥαγίξ, - Τ.: Ἐχίτα ἴοδρ. ϑνο. 55. 

ἘΓΟΙΊΘΥ. ΟΘΜΩ, ἐρλσον ΧΙ. ΧΧΙΝ. Ἐν [Π6 βϑατὴηθ Εάοσ. ,ϑιεργαῖ 
Εαάϊτέίοη. . Ὁ ὃὖῦῤἠ ι Ἔχ ίσο νν 

Ἠουῖοσ. Οὐγ5ςεν, ἡ Ι πὶ Π. ΒΥ [86 βϑαυὴης Ἑίτου, 
Εχίγα ἴσαρ. ὃνο. δδςῇ 1ς. δώ. 

Τιτιοΐαιι. ἵέγα Ζἤϊείογία. ΒΥ Ο. 5. ΙΈΒΚΑΜ, Μ.Α. «δεεογαῖ Εαϊέζονε. 
Εἰχίγα ἔοαρ. ϑνο. 15. 64. 

ΒΙαῖο. 7714 Αῤοίορν. ΜΠ ἃ τενϊβεὰ Τεχί δπᾶ ἘΏρΊ5} Νοίθϑβ, απᾶ ἃ 
Ὀὶρεβὲ οἵ Ρ]αϊοηὶς Ἰ ἀΐοπιβ, ΌΥ ΄αμῈβ ΕΊΙΡΡΕΙ,, Μ.Α. ᾿ ἢ ὅνο. 85. δά. 

Ῥιαῖο. 772 “2οἱοον. ἍΝΊΓᾺ Τηϊτοάποίίοη αηᾶ ΝΝοίθϑ. ΒΥ 5:1. ΘΈΟΕΟΕ 
ὅΤοσκ, Μ.Α, 752 οὔ ογ' ἔευο βαγές.. ὅ ν Εὐχίγα ἴσοαδαρ. ϑνο. 25. 6. 

ῬΙιαῖο. 7εμο. ἍΝ 1 Τπιτοαποίίοη δημὰ Ν οἰεβ. ΒΥ 571. ΟΕΟΚΟΕ 5ΤΟΟΚ, 
Μ.Α. {175 0716 ογ' ἔευο αγίές. Ὲ . ἘΧΙ͵Ά ΌΔΡ. ϑνο, 525, 02. 

ΞΟΡΏΟΟΙΘ5. (ΕῸΓ [Ππ τ86 οὗ ΓΕΤΕΣΝ Ἐάϊοά ὙΠ Τηϊτοαποίίοηβ δπᾶ 
ἘΠΡΊ 5 Νοῖθς Ὀν ΠΕνν5 ΟΑΜΡΒΕΙ, Μ.Α., δημὰ ΕἸΝΈΓΠΥΝ ΑΒΒοΟτΥ, Μ.Α. Νεν 
δηὰ Βονιϑεὰ Βαϊ. 2 δοϊϑΞ. Εχίγα ἴσαρ. ϑνο. τοϑ. 6αΐ. 

ιν οζα σοῤαγαΐοῖν, γο!. 1 Τεχῖ, 45. 6. Ν᾽ ο]. 11. Νιοίε5, ὅς. 

4 44125ο 7721 οἴγιρίσ Ῥέαγο. Ἐχέγα ,αῤ. ϑσο. Ζϊγεῤ, 

Οεαϊϊῥτες 1 γγαριγετέσ, Ῥλϊζοοεξοίεςο. Νεν δηὰᾶ Ἐδνιϑεὰ ἘΙτοη, 25, ἐδοῦ. 
Οεάζῥτες Οοζογιοτέδ, «ἀρέζροι, τς. οα. βδοῆ. 

“474, Εἰεεέγα, 7 γαοσλίγέὝαδ. 25. Θϑ ἢ. 

ΒΟΡΒΟΟΙΘ5. Οδαϊῤος Κχ: Ὀϊπάου 5 Τεχί, ἢ Νοίες ὈῪ Ὗ. ΒΑΞΙΙ, 
7Τονεϑ, .}Ὁ., Τογὰ ΒΙΒΠοΟΡ οὗ 5. θθανιά᾽ 5. ᾿ Εχίγα ἔσαρ. ϑνο. ζζήγχῴ, 15. δά. 

πμοοονῖίτιβ. Βαϊεᾶ, ψἢ Νοίεβ, ΡΥ Η. ΚΎΝΑΒΤΟΝ, 2.2. (ἰαἴε 
5ν0.), Ηεδὰ Μαβίεσ οὗ Ὁμειεμῆδι (όσα. Ζοογέζ ἘαΖΖΖο)ε. 

Εἰχίγα ἔζδρ. ϑὅνο. 45. δα. 

ΧΟΡΟΣ. 2495} .δεἸφείζογς (ἴοΥ Τπηΐοσ (]45565).. ὙΠ ἃ ΜοσδθαΪατν, 
Νοῖίεβ, δῃά Μδαρ. Βγυ ]. 5. Ῥημπροττϑ, Β.(.1,., Ηεβδα Μαξίεσ οἵ Βεάξοσχά 
Θ0ΠοΟΙΪ, απά Γ᾿. 5. ΪΈΕΕΑμ, Μ.Α. Ζλ2γχα Εξαϊέϊοθ. , ἘΣ χίγα ἔσδρ. ϑνο. 35. δά. 

ΣΧΘΟΡΒοΙ. ,δεἰδοίϊογις (ου ΘοῃοοΪθ). ὙΥΒ Νοίεβ δπὰ Μδαρβ. ΒΥ 
7. 5. ῬηΗπιροτυβ, ΒΟ, οογίλ Ξαϊέϊοη. . , Ἐχίγα 08}. ὅνο. 35: 64. 

ΣΧ ΘόΡ μου. “4π:αδαςῖς, ΒοοΙς 1. ὙΥΙ Νοίεβ απᾶ Μαρ. ΒΥ]. ΜΑΚΒΗΑΙ,, 
Μ.Α., Ἐεοίογν οὗ π6 Η!ρῇὴ ϑοῃοοὶ, Εἰ ἀϊπΡαγρῃ. . Ἂς Εἰχίγα ἔοδρ, ϑὅνο. 25. δα. 

Χουόρμοι. “4παῤαςῖς, ΒοΟΙΚ 11. ΜΠ Νοῖίεβ δᾶ Μαρ. Βγυ Ὁ. 5. 
7ΤΕπκαμ, Μ.Α. . . ᾿ . Ἐχίγα ἔσδρ. ὅνο. 25. 

Χορ. (γὙγοῤαξεάϊα, Βοος Ἰν, εἰ ὙΠ Τηἰτοάποίζοη δπᾶ Νοΐεθϑβ, 
Ῥγ Ο. Βιαα, .Ὁ. 5 δέος, Εχίγα ἔοαδαρ. ϑνο. 25. 64. 

ἘΝ ΟΙ ΒΗ. 
Ἐσοεοᾶϊηρ ΒΟΟΙΚΞ- 

----᾿4ἃ ,γεί Μεααῖγρο Βοοῖ. ἘΣ ΜΑΚΙΕ ΕἸΘΗΕΝΒ οὗ Βεηϊη ; εἀϊξεᾶ 
Ὀν Αννε 1. σποῦση. -: . -. Ἐχίγα 08}. ϑνο. 5727) φρο. 675, 441. 

--- οΟχγργά ΚΑεααηρ Βοοξ, Ῥωΐ η: Εοτ ΓΔ1{|| ΟΒΙ]άτεη. 
Εἰχίτγα ἔοαρ. ϑὅνο. οζζ7) εούόΚς, δαΐ. 

-- Οχγογαά Κιεασῆρρ Βοοῖ, Ῥατὶ 1. ἘῸΣ Τπηῖογ ΟἸδββαβ. 
Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. οζζ77 εούενς, δα, 

ΩΣ 

να μόδα. - τως μετ 

ω-ἕ 

ΡῚ ἀφ! ὡρώ 

δ  ρε3ῳ ψαβδμβαριλζοαν κυ υεινα ὡὰὸ 



δι... 1157 ΟΥ 5ΟΞ7ΟΟΣ Δ8ΟΟΚϑ. 7 

ΒΙΚοαῦ. 4 (ογιεῖσε Εὐἰνηιοίορίεαὶ 7) 1εἔΐογα»γ}) ο7 ἐλε ηρίδλ Παρραρε, 
ΒΥ. Νν. ὅκεατ, [{|}. Ζ7Ζλεγα Εαϊέϊογ., . "Ὀτονα ϑνο. 55. 64. 

ΠΘΠΟΟΟΚ. “425.: Αἰ εηιογίαγ» Ἐηρίζολ Ογανηγεαν αημα Ἐἰχεγεῖσε οοξ. 
ΒνΟ.. Τανοοςκ, Μ.Α., Ηξεξαὰ Μαβίοσ οὗ ὍΝ Εἀνναζὰ Υ]᾿5 ϑοῆοοὶ, Νουνίοῃ. 
δ εοογαῖ Βα ζέζονι. : - Ε χίγα ἔσαρ. ϑνο. 15. δά. 

ἘΒΘΣΘΟΟΙ. “4: Κγιρϊϊἢ ᾿δνανεναν» ἀγα ̓ Δραάέγερ Βοοΐξ, ἴον Τιονγεσ 
ἘοΥτη5 ἴῃ (Ἰ]αβϑῖσδὶ ϑομοοὶβ.Ό ΒΥ Ο. ὟὟ. Τάνοοςκ, Μ.Α. Ἤρωνίς Ξαϊέτογι. 

Εἰ χίγα ἔοαρ. ὅϑνο. 35. δά. 

ΒΚοαῦ. 714 2 γίγιεῖῤίες ὁ, ΤΕ γιρίε} πώ τὰ 2 1γεέ .ιγῖεςσ. ΒΥ 
Ὗν. νν. ὅκεαυ, [μτ|. Ὁ), . Οἴονη ὅνο. 95. 

ἙἘΔι1θ. 7164 ἐλίοίοργν οὐ ἐἦδε Σ»κρέεα, 7ι ϑρηρτέδ. ΒΥ ΤΌ ΚΕ, ΜΆ 
Ῥγτοΐδβϑου οὗ Δηρίο-ϑαχοη. Ζοηγέζ ΕΝ ῤέδν, Ἤ  Π7Πὺ} 1ὐτο" ζοτῦο ΡΝ γ5. 64. 

ἘΔΥ1ῚΘ. 441 δοοῖ 707 ἐλε ηϑο τὰ οῷ ζ72 4 αὐλρανόντς ΒΥ [Πε βαπηθ Αὐΐδοσ. 
Τἀϊγα Εαζέϊοι. ᾿ . Ἐχίγζᾷ [οδρ. ϑ8νο. 25. 6. 

Ξοοῦ. “4 “4᾽1ρ10- σα χονι ̓ ΈΞΝΝΣ οὐδ Θγανωμαν, “ΜΝοίες, απαὶ σσίρ55 47}. 
ΒΥ Ηξνκὺ ὅνεευ, Μ.Α. ΖΑἀιγα Ξαϊέξογε, : . Ἐχίζγα ἔοδρ. ϑὅνο. 25. δῖ. 

Ξσοοῦ. “412 “4γιρἰ0-.ϑα χοῦ αἰ εασγ. Τὰ Ῥτοβα δηᾶ ψεσβε. ὙΠ ατδπι- 
Γ᾽ τηδίϊοδὶ [πιγοάιοίίοη, Νοῖθβ, απά Οἱοόβθαῦγυ. ΒΥ {πῸ βαῖηβ Αυΐμου. ζυοηγέζ 

ἘαϊΖέογε, αὶ ευΐδεαὶ ἀγα ΕγιΖαγ,ρεά. Ἶ β Εἰχίτα ἔοδρ. ὅνο. 85. 64.. 

Ξσοθῦ. Ἃ4 «δεεογεῖ “470 10- δα, ΧΟ72 Φραίον. Ἔν 186 βαπὴβ Αὐίῃοσ. 
Εἰ χίγα ἔοδρ. ϑνο. 45. δά. 

Ξσθοῦ. “4᾽ιρ10-ϑαχοῦ Κεααζηιρ } γί1675. 
1, «δεζεοΐφαϊ ᾿Τογεῖζζες ο7 “5 ζγῖε. Ἐ χίγβα ἴοδρ. ϑὅνο. 5227 εούεγς, το. 64, 

11. Εἰ αέγαείς ,),υ»ε 44 ζζχγεαῖς Ογοςζζέδ. Εχίγα ἴοδρ. ϑὅνο. “227 εούεζς, τ, 64, 

Ξῖσοοῦ. 21γεἐ “71 α]6 Ἐγρελ Ἡρξ, ΠΕ Ογαηιεγηαν ἀγα (ἰο55 677}. 
ΒΥ {ες βαπηβ Αὐέπμου. : ᾿ Εἰχίγα ἴοδρ. ὅϑνο. 25. 

Ξθοῦ. οδεεογαὶ "7:αα116 Ξριοϊέελ Ῥώσεν, ᾿Εχιταοίξ τοι μδαςεσ, ἢ 
Οτδπητηδυ απὰ ΟἸοόθθασν. Βυ [6 βαπιαὲ Δυςμου. Ξ : Εἰχίγα ἴοαρ. ϑὅνο. 25. 

ἹΠουτῖβ απὰ 5κοωῦ. .526εγι67:5 οὐ ξαγίν Ερρίζῆ. Α Νεν δπὰ Κε- 
νἱβεὰ Εἰ ἀϊτοη. ἍΜ Ί Γπιγοάποιίοη, Νοῖθβ, απα Ο]οββαγίαὶ [μἄθχ. ΒΥ ΕΚ. Μοκειβ, 
πα ἀπ ν. ΝΥ. ΘΚΕΑΊ, [ἀπ|. ἡ. 

ῬαυΙ. Ετοπι ΟἹά ΕπρΡ] 5 ἩοΙἾ]165 ἰο Κίησ ἘΡΟΕῊ (Α.Ὁ. τιδο ἴο Α.Ὁ. 1300). 
,«σδεογαῖ Εαζέϊοε. - ᾿ Εχίγα ἴσδρ. ὅνο. 95. 

Ῥαῦὶ 11. ΕὙοσῃ Βοροτστί οὗ ΟἹοιροδοι ἴο ὐνῶ ω: Ὁ. 1208 ἴο Α.Ὁ. 1393). 7 Ζ2γά 
Ἶ ψυσεέσε.. . . Ἐχίγα ἔοϑδρ. ϑνο. 75. δά. 

ΞΕΘοῦ. Δ 246Ἴ7,26715 ογ ̓  Ζέϊογαξηγέ, ἔἴτοσαη ἴῃς6 “ Ρ]ουρῃτηδη5 
Οτεάς᾽ ἴο {πεῸ ὁ Βῃερῃεαγάες (δίεηάδγ᾽ (4.0. 1394 ἴο Α-Ὁ. 1579. ΔΊ [πῖτο- 
ἀποίίοη, ΝΝοῖεβ, αῃὰ (]οββασῖαὶ [πάεχ. ΒΥ Ἷ. Ὗ  Θ.ΚΕΑΥ, [ἀ{ε|.10. 2 οτεγέλ ΞαϊζΖέὝογε. " 

Εἰχίγα ἴοδρ. ὅνο. 75. δά. 

ἜΥΡΙΟΔΙ Βοιϊοούζοιις ἔσοιυ 86 θοβὺ ἘΠ Ο115}} ῦεϊῦουβξ, ἢ [ηἰτο- 
ἀυςσίοτν Νοιϊοεβ. «δδοογαῖ ΕΞ ἀζέϊοτ. Τὰ Το γοϊυπηεβ. Μοὶ. 1. 1,δεἰπιεσ ἴο 
Βεσκεῖογ. Υοϊ]. 11, Ῥορε ἴο Μδοδιΐίαν. . , Ἐχίγα ἔσδρ. ϑὅνο. 35. 64. βδοῖ. 

τὺ ΟΣ ἘΔΟΖ.Ω͂. (02.4.5.570.5.--- 

Τιοπ σευ, 7716 Υ͵ρῖογε ο7 γε έαγ,ε εογιεογγἴγιρ ;16γ5 ἐἦῪε 2 Οοτυγηατ:, 
ὃγ πα Μ Τα ναανῸ, Εἀϊτεὰ ᾿γ Υ, ΥΥ. ὅκξαυ, 1ἀτ|.Ὁ. Ζοηγές Εαέξέονε. 

Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. 45. δά.. 

Ομδτιοοσ. 1. 774 2 ηοϊορε 19 ἐΐε Οαγιέογδμγν 7Ταζες; 716 ΑἸμέρλέος 
« 71 αἷς; 7124 ἸΝοιγια ἢ γεςέος Ταΐο. Ἐϊιεά δὲν ΒΕ. ΜΟΕΕΙ5, ΓῚ. .. 21,2,..3 γεέ 
ἐ Ταοτέξανιάῖ. . ξξς τὶ . . ᾽ Ν . Ἐ χίζγᾶ ἴοδρ. ϑὅνο. 25. 6. 
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Ομδῦοον. 11, 716 ἔγίογεσσες 716; 517 ΖΤ οῤας; 7764 ρνεζες σας, 
Τὰς Οἴογᾷες Ταΐε; ΤΑς δγνίανυα ἔων. 4.. Ἑαϊιεά ὑνΥ. Ν᾽. 5Κεαυ, [ἀπ|. Ὁ. 
τΤαϊγα Εαϊέξζογε, ν ἐν  ΥΣΉΝΑΣ Εχίγα ἔοαρ. ϑνο. 45. χμρἢ ]Ι 

σμδιοον. 111. 716 Τα ο τῆδ Μη οὐ Ζατυε; Τῆι }αγαογιεξες Ζαἴδ;, 
Τὴδφ ϑροριαῖ ἸΝοριγιθς Ταΐο; Τάδς Ολαριοιέγις ΥὙοηεαγιγιος Ταΐθ. ΒΥ {πα ῥνκυδνινν, 
Ἑάϊτον. δνέτυ Βαίδέοη, Κουϊοοά. . . . . Ἐχί (οδρ. Βνο. 45. 64. 

Θἰαχλοισαι, μη ΤῸ16 οὗ, Ἑαϊεὰ ᾿γ ὟΥ. ΝΥ. Θκεαῦυ, Γ{{|. Ὁ. 
Εχίγα ἔοαρ. ϑνο. 9227) εούδΥ, τ. 6. 

Ἱπίυοῦ. 714 2 οό7ι5 ο77 7αμγόηες 7ίμοί, ἙΔΙιεά, τ] Ἰπιτοἀποιοη .} 
δηᾷ Νοῖίςεβ, ῬῪ 7] Ἅβερη Ηλι, Μ.Α. ᾿ . ἜΧΗΝ ἔςαρ. ὅνο. 45. 64. 

ΣΟΙ. 7114 Λῆετν 7 5 1α71671} 121 χων δοοοτγάϊηρ το {86 ψεγβίομ. 
Ὀν ἸοῊν ΎΟΕΈΕ, ἀρουΐ Α.}. 1380, δηα Ἐδνίβεά ὈῪ Ιοην Ῥυκνεν, δροιΐ. Ι 
Α.Ὁ. 1388. ΙΓ Ιηϊγοάποίϊοη πὰ (Ἰοββαῦν ὃν ὟΝ. ΝΥ. κξαυ, [ἀπὶ|. Ὁ, "΄. 

Εχίγα ἴοδρ. κᾺΝ 6. 

ὙγοΙ. 7174 Βοοῖς οΥ 7οὖ, Τεαΐγς, Ῥγουεγός, Τεοίορτασέδς, αϑραῖ τῴ} 
δ γι’ φ7 «δοϊογγογε : Δοοογάϊηρ ἴο (ῃς Υγο τς Ψεγβίοη ταδάς ὈΚῪ ΝΊΘΗΟΙ ΑΒ θΕ 
ἨΈΒΕΕΟΕΡ, ἀρουΐ Α.}. 1381, αηὰ Βενίδεά Ὁ ΙΟῊΝ Ῥύκνευ, δρουξ Α.}, 1:388. 
ὙΝΊΗ Τηϊχοάποιίοη ἀπά ΟἸοββαῦν ὈΥῪ .. σκεαῦυ, {ει,1}, Εἰχίτα ἔσαρ. ϑνο. 35. δά. 

ΞΡΘηΒου, 7716 Μαεγ}) Ομδθ6. ΒΟΟΚΘ 1 ἀπά 11. Ἑάϊίεα Ἐγ α. μ᾿ 
Κιτοηιν, Ὠ.Ὁ. 

ΒοΟΟΚῚ. Ζ7ορέζ ΕαέΖίον. ΑΝ Ε χίτα ἔοδρ. ϑνο. 25. οἱ ̓ 
ΒΟΟΚΊΙ. δέυζᾷ Ἐαάξέζοῦ. .. ᾿ Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. 25. διξι 

Ἐοοκον. ΖΕ εοϊοϊαςσίίεαί Τοἰζίψ, ἈΕῚ Ἰ. ᾿Ἐάποᾶ ᾿γ ΕΒ. ΥΥ. σηῦκ οπ 
Μ.Α., Ῥεδη οὗ 51. Ῥαι]5. διοογα Ἐαϊέϊοη. . . . Ἐχίγα ἴζδρ. ϑὅνο. 2 τ 

ΜΙατιονγ πὰ σθθιθ.-- ΜΑΒΊΟΝΕ᾽ 5 7γαρέεαὶ ΕΠ σέονν ο7 γ΄. Κατ 
δηὰ ΟΘἜΕΕΝΕ 5 “Ιοριοιγαδίς ΑἸ ξέον» 97, ἔἔγίαγ Βαοοῦῦ απᾶ γίαν Βφτερα 
ἘλἸτεά ὃν ΑΔ... ὕακῦ, Μ.4. «δεοογαὶ ξαζέζογε. . Ἐχιααν ϑνο. δὲ. 6 

ΝΓΔΥΊονυσο. ἘΠΠΙ 11. Ἑαϊιεὰ Ργ Ο. ΝΝ. Τανοοσκ, Μ.Α. 
Σέ ΟΣ ς : Εχίγα ἴοδρ. ϑὃνο. Φωε7 εούξδΚζϑ, 25. 

ΞΘ ΘΞΡΘΟΣΘ. πῶς ῬΊαγΒ. ἜΜΗΡΩ ὈγΥ ὟΝ. α. Ομ Κκ, ΜΑΑ. ἃ Ἰὰ 
᾽ν. Ατρι5 κισητ, Μ.Α.. . ν Ἐχίν ἔοδρΡ. δνα, μη ρου δγ 5. 

Τάε “εγολαγε ο77 Κ7εορεῖσθ. 15. Μαεδοία, πὸ. 66᾽, τς ἈΝ ΘΩΝΣ 

᾿ϊολαγά ἐΐές ϑεοογα. τς. δά. Φ͵αρεῖεί. 25. 

ἙΔιεᾶ ᾿γ ΝΥ. ΑΙΡῚ5 ΝΈΙΘΗΤ, Μ.Α. 

ΤΨο Τορεῤεςζ. τὸ. δά. Οογἠοζαγιτέδ. 425. Θαΐ. Ἢ ἿΝ - 

Ἂς γον Τιέξο Τέ. το. δά. Κιρλαγά ἐῆο ΤΑϊγά, 45. κι. 2. 
4 Μϊααριηενεον Νέρλδς ᾿γόαρε. τὸ. ὦ, “Π6|7.) ἐδε Κλ. 425. ΑΝ "ἢ κῃ 

Τευοϊζίλ ΝΝέρλέ, τς. δά. Αἰ ήριρ' οΐρι. τς. 64. ἜΧΟΝ 
ϑμίΐηες δα). 25. Κήηρ Ζόαγε το. δά. 

ἴομεν ἐλ Εἰρλέζ (πῃ τ[ῃ6 ῬΥε55). ὩΣ 

ΞΒΔΘΕΡΘαΘ ἃ5 ὦ τναιλοῦῖο Αυυϊβῦ; ὦ 2οΖηέίαν 77[δέγα ον 
Ῥγέριοζῤῥῥίος ο7 5εἰογιέζγεο Ογλέζοξοηε. ΒΥ ΒΙΟΗΑΕΡ α. Μοῦυμτον, ΜΑΙ. 

Βδοου. ἴ. “4 “υαγιεθηηογεΐ ο΄ ἀνδμεν ον ἘΘΕΝῚ Όγ Ὗἥἠ. ΑἸ,018 
Μ.Α. Ζ11γώ Ξαέξίογε. . . Ἐχίτα ἴοδρ. 

Βδοου. 11. Ζ14 5:αγς. 1 τοι δηβοιοα ὧὰ Νοίαϑβ. ΤῈ 
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ΜΕΠΠΙοΣ. 1, “4γεοῤαρίϊεα. ΜΝ οὐ ραν ἀπούναν δῃᾶ Νοίββ. Βγ ΤΟῊΝ 
Ὗ. Ηλιεβ, Μ.Α. ζΖάϊγά ἘαζέΖογε. Ἶ : ᾿ Εἰ χίζγα ἔοδαρ. ϑνο. 35. 

ΜΠΠίοΗ. 11, 2 ρογ:5. Ἑάιίεα Ὀγ ἈΝ. 6, ἜΈΜΑΕ τὴ ΜΑΑ. 2νοϊβ. 27,3 
ἘΔ ΖΖογε. . Εχίζα ἴοδρ. ϑνο. ὅς. δ. ϑο]ά βεραγδίεϊυ, οὶ. 1. 45., οὶ. 11. 435. 

Ιῃ ῬΑΡοσ σονεῖϑ :- 

1,γεζάας, 5341. 1 Αίρρνο, 34. 12 }εγιξθγοσο, 44.. Οοττές, Θεΐ. 
5. 47215072 «4. ,ογιζεΐσς, δά. 

Ἡπιιτου. 1Π0. Σαγακῖζες 7056. ΒοοΚκ 1. ἘΒαϊεά νι] Νοίεβ, Ὁγ Η. Ὁ. 
ΒΕΕΟΗινΝῳ Μ.. . Εχίγα ἔοδαρ. ϑνο. 15. δ. 7771 τυλέξε αγοληεογέ, 35. 6, 

Ταϊιῖου. ΙΔ΄. «5),150722 “4 οογιζεΐες. ἜΘΠΡΟ Ὑ] Τηϊτοάποίίζοη ἀπᾶ Ν᾽ οί 
ὈΥ ΙΟΗΝ ΟΚΤΟΝ ΟΟΙ11Ν5. Ἁ : Εχίγα ἴσδρ. ϑνο. 5227) εουδΥς, 15. 

ΟἸασοπᾶου. .71:107.,) οΓ ἐλε ΜΑεδεϊϊῆο. Ἔοοκ ΨΝῚ. Ἑαϊεά ψ 
Τηϊγοάαοίίου ἀπά ΝΝοίες Ὁν ΤῸ Αβνοι, Μ.Α... “ΤΠ ΧΕΡΆ [σ }: δου 45. ΘΩ͂ 

Ἔσπμγεμ. 1. 714 ἢ Ίζργίγι᾽» 2 γοργεδς, Ογαζο «ἡ δοφφαἔἶζγιο, οέαζίονς οΓ 
λές 7ηγεῤγεογεγεοζεξ ο77 777. οι βηφεγαη. Ἐαϊϊεά, ψ ἢ ΒΙορύδρῆῖοαὶ Ἱπίτζο- 
ἀυοίίοη πὰ Ν.οίες, Ὁν Ε. ΝΈΝΑΒΙ.Ε5, Μ.Α. 

ΕΣχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 55. 752 τυλέξζε δαγεληροζέ, 65. 

δώ. Π. οῖν χα, ὥϑε. Ἔν τδ6 βδῖὴβ Ἑάϊζοσ, 75 ἐδε 2 γος. 

νγᾶθη. «δεϊεεί 2 067715.---- δέαγσας ο722 ἐδε 7)εαΐ οΥ Οἷἶἶσεγ Ογογεουεῖ ; 
«ἀςέγχσα Κοραρεα; «4ρριτὲς 771γαδεζὲς ; Αἰ ξαζογε αρα Αεολέίοῤἠσφῖ; Τ᾿ οἴζρτο δαῖς: 
τὰ ἦε Αἰὐηα ρα ἐλ Ῥανιέλογ. Ἑιιεα Ὀν Ὗν. ὴΏ. ΟΒΕΙΒΤΙΕ, Μ.Α. 

Ἐς χίγχα ἔοδρ. ὅνο. 35. δα, 

ΣΟΟΙ Θ᾽ 5 Οοηάμεξ ο7) ἐδε ζημαεγοίαγαζτρ, ἘαΙϊεα, ἢ Τηϊτοάποίίοῃ, 
ΝΝοίεβ, ἕζο. ὃν Τ. ΒΌν Ἐπ, Ὠ.}ὴ. «δεοογαῖ ΕἸ αἴΐζίοθ. . . ἘἙ χίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 25. 

Αδάΐϊποι. ,«δοίσδεΐζογις 2γ071 2 α2675 2722 {ἦε “ 52εεΐαΐογ. ἌΝ Νοίαϑ. 
ΒΥ Τ. Ακνοι, Μ.Α... Εχίγα ἔσδρ. ϑνο. 45. 6. 171 εὐζέζε δαγοελφγεο,ι, ὅς. 

Βῖ6616. «δϑεϊείεα Κ55αγς5 , 007: 1}ε 7 αἦζεγ, δ) εεέαΐίογ, αγαἷ Οσμαγαάΐαρ. ΒΥ 
ΑΥΞΒΤῚΝ ΌΟΒΒΟΝ, : . Ἐχίζα ἔἴοδρ. ὅνο. 55. 7792 ευλέζε αγοληεοζι, 75. δά. 

ἘΘΙΈΚΘΙΟΥ. «5εἰεεξ Τἤογζες οΥ δῖςῪοῤ δεγζείεγ, νεῖτπ δὰ Τηϊσοάποίίοη δπᾶ 
ΝΙΗοίεβ, ὃν Α. Ὁ. ἘΈΑβεβ, 11,0. Ζλεγά ΕαζΖΖο)ι, ὲ . (ἴον ὅνο. γς. δά. 

ῬΟΡΘ. 1. 25:α»} ο72 ἤζα. ΩΝ ἐπ ΠΡΡΗΝ ῬΑΤΤΙΞΟΝ, Β.. οδζχζᾷ 
ἘΔ ΖΖ1ο72. " Ξ Εχίτα ἰώ: ὅὃνο. 15. 64, 

ῬΟΡΘ. 11. ΓΈΡΑ αγ,αἴ ρέεδες. ΒΥ μὲ 5816 ΒαΙΙΟΓ. «σσεογαῖ Κ α7Ζ2072. 
Εἰχίγα ἴσδρ. ϑνο. 25. 

ῬΆΧΣΥΘΙ1Ι. 7712 7 2771. ᾿ Ξ 5 Ε Ζαξόγ εοϑόγς, 241. 

σομηθοι. 1. ασεεΐας ; ὑπ ἢ ΠΕΜΕΝ ρα Ζοῤθ. Ἑαϊίεά ὈγῪ 
ἈΓΙΕΕΕ. ΜΙΠΝΕ5, Μ.Α. 3 . Ἐχίγα 08}. ϑνο. 45. 64. 

1ἴσες οὗ 2026 αγτῷὦ ΤΒΕΡΟΝ ΠΑ ρος ΡΥ ὟΣ Δεν 

σομηβοι. 11. Αασόίας. Ἑάιίεά, ψ]Π Τηϊγοάποίίοη δημᾶᾷ ΝοίἊεβ, ἘῪ 
σ.ΒιβκΚβεςκ ἤμπι, Ὁ.Ο.1,. Ἑκχίγα ΟΝ ϑνο. Ζζ)γεζ, 25. 772 τυζέξε δ αγοληεοζιέ,5ς. 6αΐ. 

Ϊ δομβηβξου. 11. πν -ἢ Δα ξουμαν 1 Νοίεθ, ᾿νῪ Ἐν 1. 
Ξ ῬΑυνε, Μ.Α. ᾿ - : ῬαΖ67 εουόγ-ς, 44. ες τ το οι τον 
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αταν. «δεϊοείοαὶ ρόγι5., Ἑκιϊεᾶ θγ ΕΡΜΟΝῸ Ο585Ε. 
Εἰ χίγα ἔοαρ. ϑνο. .52177 οουέγ, τ5. δα. 172 τυλὲές Ῥαγοληεε,εξ, 55. 

ατὰν. Ἔερν, απα Οὐδ οη ἰορ Ορἰίορε, . αῤεέγ εούέγς, 24. 

(οΙαβυ. οδεζείθαῖ }οε7,5. ἀὐγάνς οὐ ΞΑΡΌΘΒΟΝΝ δηᾷ Νοίεϑβ, ΒΥ 
Αὐὔυδτιν ῬΟΒΒΟΝ. , : : Εὐχίγα ἔοδρ, ϑνο. 35, 64. 

71 ετυλίΐε αγούιεαε, 4.5, δεῖ, 

716 Τερεγέφα Κεαρε. : ῖ Ν ὃ α2έγ εοϑόγ5, 241. 

Οονρονῦ. 1. 714 Τίακσείίε ἢ οοηις οΥ 1782, νυ Θεϊθοίίοηβ ἔγοσα ἰδ 6 
Μίμποῦ Ῥίβοθϑ, 4.0. 1779-1783. Εαϊεα Ὀγν Η. ΤΌ ΟΕΙΕΕΙΤΗ, Β.Α. 

ἘΣ χίγα ἔοαρ. ὅνο. 35. 

Οονσρουῦ. 11. 716 7.ςξ, τυΐΐά Ζ71γοείγεζτ7ι, απᾶ ϑοϊθεοίίοηβ τοῖα ἘπΠ6 
Μίηοῦ Ῥοδίηβ, Α.}Ὁ. 1784-1799ς. ΒΥ [Π6 βδῖηδ Εἰ αϊοσ. «δεοογαῖ ΚΕ αζέϊο)ε. 

Ε  χίγα ἔσδρ. ϑὅϑνο. 35. 

ΒΌτκΟ. 1. 7λομρλΐς οἡ ἐλε Τγερορέ Ζοιδεογεογείς ; ἐλε ἔτυο «ϑεθεδας 
ο7ὲ «Α7ηπογίοα. Ἑϊαιϊεα Ὀν Εἰ. 1. ΡΑΥΝΕ, Μ.Α. «δεοογα Εἀρῥέρ: 

Εἰχίγα ἔσδρ. ϑὅνο. 45. 64.. 

ΒΌΥΚΘ. 11. Μεμεείζογις Ο72 ἐν ἈΥΆΜΕΣ νὐώμου! ΒΥ [86 βϑδιῖὴδ 
Εἀϊῖογ. «5δεοραὶ ΕαἾ221072. ς Εἰχίγα ἔσδρ. ϑνο. 55. 

ΒΌΥΚΟ. 1Πι 20:7 16:16 75 072 Νὰ ΓΈΡΟΣ, 2ῶ2γ εαεε εὐἷδᾷ {δε 
Κερτοϊζάε  Ἴγεοίογ ο7. Εγαριοθ. ΒΥ [Πε βαῖης Β)ἀϊτοσ. «δεοογαῖ Ε αἴζέζο)ε. 

Ἐ χίγα ἔσδρ. ὅνο. 55 

Ἐοοῖβπ. Δ γῥεγίο,, ΒοΟΚῚ. ὙΠ Νοίες, ΡΚ ὟΥ. Τ. ΑΆΝΟΙ, Β.Α. 
]ἢαεν εουέγς, 4{ἴ. 

Βγτοι. Ολίϊς Παγοία. ΜΝΊΓ Τηἰγοάποίίζοη δηα Νοῖεθ, ὃγ Η. Ἐὶ, ΤΌΖΕΕ, 
Μ.Α. - - : ; Εχίγα ἔσδαρ. ϑνο. 35. ὦ. 17,2 τυλὲξέ Ῥαγοληεθηιξ, 55. 

Θοούῦ. Ζ2ᾳαν οὔ έίλε 7αεέ Μή ρηεγεῖ. Ἑαιιεά πὶ Ῥτείδοθ δαπᾶ Νοίεϑ ὈΥ͂ 
Ν. Μιντο, Μ.Ὰ. νι Μδρ. ' 

Εἰ χίγτα ἴοδρ. ϑνο. 952277 εούδύς, 25. 171,1 Ογπωρζορέαζ Ῥαγεηζοηεέ, 35. δα. 

Βοοῦῦ. Ζαν οΓ ἐδε }αςέ 727[ρη5γεῖ, Τηϊτοάποίίζοι δἀπᾶὰ (δπίο 1, στα 
Ῥγεΐίδοβ δπά Νοίββ ὃν ὟὟ. Μιντο, Μ.᾿. : ; ἃ . Ῥα2ε7 οοσόγς, 64'. 

ἘΒΕΠΝΟΗ ΑΝῸ ἹΤΑΤΙΑΝ, 

Βυδομοῦ. δ νφιοϊορίεα! 7 είϊογανγ» οΥΓ ἐλε δγορεῖ Ζαρρέασε, στὰ 
ἃ Ῥγείδοβ ου {πΠ6 Ῥυϊηοῖρ]65 οὗ ΕὙθποὴ Εἰγπιοίοσυ. Τγαηβδίδιβα ᾿ηΐο ΕἸ ἢ ὈΥ 
σ. ΝΥ. Κιτομιν, ).ΏὉ., θεδη οὗ ΝΝιμομεβίεσ. Ζ7.2γα Εαζζζοε. 

Οτοόνῃ ϑνο. 75. δ6ά.. 

Βνδομοῖ ἤΠ[οείογίεαί Ογαηιηαν ο7 16 γεμεῖῦ Σαμρηαρε, “ταμπϑὶαἰθᾶ 
πο ΕἸ ΠΡΊΙ5} Ὀγ Ο. ὟΝ. Κιτοηιν, ἢ... “2 οηγέζ Ἐάζέξζοε. 

Ἐχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 35. 64. 

Εἰολ Ξ τιν. 410 γηι67 οΥ ἤγεμε ἘΠΕ ΒΥ ΟΕΟΒΟΕ ΒΑΙΝΤ5- 
ΒύυκΥ, Μ.Α. «δεεορα Εα1Ζο72. - : Ε χίγα ἔαρ. ὅνο. 25. 

Βλ ΒΌΌΥΨ ΉΝΥ ἜΡΌΜΗΝ εἶ δροιῆ εις. ΒΥ {π6 βδῖὴηδ 
Αὐΐῆοσ. . . ῦὃΘὃ-0.0-0- ὉΟὔόνῃ ϑνοό., τος. δά). 

[- ΓΝ ΞΔ ἀρ μλὶ » ΕΟ ως ; . Οἴοόνῃ ϑνο. 95. 
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Ἐθετι γος. 76 φεμαμᾷ εἷς ὐβτών οι Τηϊτοάτιοίςοη δαηα Ν᾽ οῖοθξ 
ΒΥ Αὐὔὐδϑτιὶν ΠΟΒΘΟΝ. - Σ Εὐχίγα ἴοδρ. ϑνο. 25. δά. 

ΒΙοτιδῖ. 1 ΕἰΙοφιίορεε (6 ᾿ δλρνὶ οἰ Ἧ ἰᾳα 7 γεήφδιεγιε Τγαρραΐδές, 
Ἑαϊιεά Ὀγ Ραῦιϊ, Βιουξτ, Β.Α. (ὕπἰν. 6 4}11|6.).. Ὗο]. 1. 2, γεριεὰ δαςγεα Ογαΐον. 

Εχίγα ἔοδαρ. ϑνο. 25. 6. 

ΟΥ̓ 61116. ἤἤογαεο. ἌΝ ἘΠΡΗΒΌΠΟΣ αὐ Νοῖίε. ὈὉῪ ΟἜΟΚΟΕΒ 
ΘΑΙΝΎΒΒΌΕΥ, Μ.Α. Σ ε- τ δὲ ἡ : Ε χίγα ἔοδρ. ὃνο. 25. δά. 

Οουμθὶ!θ. Οἵμηα. ἍΝ Ί Νοῖοϑ, ἘΜΕΟΒΕ οἷς. ΒΥ αὔϑτανε ΜΑΒβΞΟΝ, 
Β.Α. . Ξ ἢ . Εἰ χίγα ἔσδρ. ϑνο. σζζζ) οούδγς, τς. θα. οἰοέδ, 25. 

Θαύύϊον (Τμέορῃῃ). «5267165 ἐξ 7γαυοί. ϑεϊεοίεα δμᾶ Βάαϊεα ὈΥ 
σ. ϑαιῖντββυκυ, Μ.Α. : ἔα Ε χίγα ἔαρ. ὅνο. 25. 

Ἰπδββοι. ἤονῖς Χ 7 αηαά Ἀὲν Οὐαί λα αεῖρε; ; 85 ἀεβουιρεὰ ἴῃ ἔχ- 
ἔγαοῖβ ἔγοτη ἴἢς Ὀεϑδί Μεπιοῖγβ οὗ {π6 ϑενεηίεεηίῃ (εηΐασν. ὙΝΊ ΕΡ] 15 Ν᾽ οΐα5, 
Οεπεαδίορίςαὶ ΤΑ Ό]ε5, ἕο. Βν συϑτάνε ΜάΑββ5ονΝ, Β.Ὰ. Ἐχίγα ἔοδρ. ϑὅνο. 25. 6. 

ἹΠοιϊὸγθ. 245 2} γέεϊομεσες Κι ταϊϊειείθσ, ἍΝ Ί Ιπιχοάποίίοη δπὰ ΝΝοΐεβ ὈΥ 
ΑΝΌΕΕΥ Ανα, ΜΑΑ. ἃ ἢ β 5 Ε χίγα ἴσδρ. ϑὅνο. 15. δαὶ. 

ἹΠΟΙΪΟΘ. 165 2 27)177165 ΓΤΕΝΣΣ ὙΠῈ Νοίεβ, αἸόββασυ, εἰσ. ΒΥ 
αυθταάνε Μάαβϑϑθον, ΒΑ... Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. 5217) εσυόγς, τ5. 6. εἰοέδ, 25. 

ἹΠοΟΙΙὸσθ, 2465  οργόεγίες αἷς ϑεαέ71. ὙΊῈ Μοϊ αῖγε᾽ 5 1,16 οὗ Μοϊϊδσε, ΒΥ 
Ἐδιο ᾿ αυβθτανε ΜάΆβ5οΝ, Β.Α. 

Ε΄ 4λαἤε. Εἰ χίγα ἔαρ. ὅὃνο. 25. δαί. 

ἹΜοΙϊὸσθ. 265 ᾿ρογϑογίός δ δεαῤίμ. ΜΝΊΆ Ν᾽ οἸταῖτο᾽ 5 Γ1{6 οἵ Μοϊ]ϊὸτσγα. 
ΒΥ αυϑβϑταάνε ΜάΑβϑον, Β.Α. ἐλ οναςς Ἐ χίγα ἴσαρ. ὅνο. 5227) οουέεγς, 15. 6. 

Ἰτυββοὶ. οὔ» 7:26 δααϊγε ας αὐός 1 4 νιον, δπὰ Δ αρίασῖο. ἍΝΊΒ 
Τπιτοάαποείοη, Ν᾽οίΐε5, εἴο., ὉΥ ΑΙ ΤΕΚ ΗΈΒΕΙΕΒ ΡΟΟΟΚ. Ἐχίγα ἔσδρ. ὅνο. 25. 

ΜΟΥΈΙΕΙ Τ' Τ' ἘΠ5Ξ :--- 

Σανΐοῦ ἂρ Μίαϊσῖτθ. ὕῦγαρε ατίοτγ 416 για Ολαηηὄγε. 
ἩΓκᾶανΘ ἂἃθ Ὁτιτας. Οπγίζα. ΒΥ ον ντ 

ἘτΣΟκτ απ - Ομ αὐτῖθν. 76 Κεεχ 7 ατ[[6147.. νΑλυ δ" ΠΣ, 
ΑἸδχοᾶ ἄθ σισρν. 62ὰα Κ͵ειές αἷδ Κ͵27246717165. χέ, ἔθδρ. ὅνο. 10 
Ἑδτιαουα ΑΡοιιῦ. 1.65 7ερεδατεχ αἴ 1 Εἴδέοί (ογ7161{16..} 2ς, δά. 
ἘσοᾶοΙΡΒ6 Τορου. ,2Ζεαυεγιζ,765 αἰ 1472 Ξερίίοζ. 

ἤγζογαρε αρεέρηγ δ ἡεα Ολαγκῦγε, σεῤαγαΐεζν, ζἼ7γι2, τ5. 64. 

Οὐΐποιῖ, Ζεγες ἃ τα Μδγε. Ἑάιϊεά ΡΥ ἃ. ΒΑΙΝΎΒΒΟΒΥ, ΜΑΑ. 
Εχίγα ἴσδρ. ὅνο. 25. 

Ἐποῖυθ. 2 :116Κγ. Ἑάϊτεᾶ ᾿γ α. ΘΑΙΝΎΒΒυΕΥ, Μ.Α. Ἐχίτα ἔθδρ. ὅνο. 25. 

Ἐδποΐηο. Απάγογεαφίέο. ὙΠ Τιουϊς Βδοϊπεῖβ [1|6 οὗ Πῖ5. Εδίμεσ, ΒΚ 
Μάαβϑον, Β.4, 

ΟοΥ 6 1116. 24 }67ι16247. τ ντοι κοιρθμα, ἙΕχίτα ἔοδρ. ὅνο. 25. 6. 

Ἐδςδσυατᾶ. . τ 0 γ, 7οτεδη7. ΒΥ αύβτανε Μάαβϑον, Β.Α. 
ΒτυονΞ θᾶ Ῥδϊαρταῦ. 2.4 (γολιαξτ7. Ε χίγα ἔοδρ. ϑνο. 25. 6. 
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5εαϊηῦθ-Βουνθ. ,δεἰδείζογιο γγοηλὶ ἐς Οατδογίες εἷς 7ραϊζ, ἘἙἘ᾿ϊοᾶ ὈΥ 
Ο. ΘΑΙΝΎΒΒΟΚΥ, ΜΙΑ., : : Ἶ ᾿ Εὐχίγα ἔοδρ. ὅνο, 25, 

βόνϊρηό. «δελεείζογιε 7.07, ἐδε Ο ἀρ ον δαν ο΄ πᾶ θ ἂθ Ξόνιρσιόδ 
δηα Ποῖ ΟὨϊεῖ Οοπιθηρογαυῦῖθβ [πηϊεπά θά πού Θβρθοῖδ!!ν ἴον Οἰγ]5᾽ ϑοδοοῖβ, ΒΚ 
αύϑτανε ΜΆββ5ον, Β.Α, δ νῶν Ἥ ᾿ Ε χίγα ἔοαρ. ὅνο, 35, 

Μοϊίαῖνο. “έγοξε. Ἑαϊιοα Ὀγ α. ΘΑΙΝΊΒΒΟΆΥ, Μ.Α. Ἐχίχο ἔζδρ. ϑνο. 25. 

θεπῦθ. «δεθοΐογες γγο7ι ἐς “ 7Ὦ᾿7ῶγηο. ἍΝ Τηϊτοάποίίοη δπᾶ ἸΝΝοΐδδ5, 
ὃν Η. Β. ΟΟτΤΤΕΕΙΣ, Β.., ὶ ς ς δτν ἰν Εχίγα ἴοαρ. ὅνο, 45, 6, 

Ἔδβθο, 16 Οεγιραϊογη)η6 7.1δεγαία. (αῃῖοβ ἱ, 11, ΝΕ Ιπἰτοαποξίοη 
δηὰ ΝΝοίεθϑ, Ὀγν 1π6 βδαπια Ἐαϊίου, ἘΑΑ αν ΔῊΝ ΜΙ ὑγς- Εχίγα ἔζδρ. ϑνο, 28. δά. 

ΟΕ ΕΜ ΑΝ, ὅτο. 

ἘποΒΒΘῖσ, ,2,70.12722 (77.472 εααφγ. Α ΟΑταδπαίβαᾷ (οἱ δοϊίίου οὗ 
Εἰχίγαςίβ ἰὴ Ῥγοβα δηά Ῥοείγυ ἔγοιη Μοάδγῃ σεγηδη ψυϊζετβ, Εἀϊεθα Ὅν (Ὁ, ΔΑ, 
ΒύσΗΗΕῚΙΜ, ΡὮΙ], Το. 

Ῥω 1. νι ἘΡΊΙΘἢ Νοῖθβ, α Οσδιητηδίϊοδὶ ΑΡΡρεπαϊχ, δηᾶ ἃ σοπιρ θα 
Μοσαθαϊασν. Ζοιγές ΕαΖΖζοα. Εἰχίγα ἔοδρ. ὅνο, 25. 6. 

Ῥαῦ 11, ὙΠ ἘπΡΊ 5 Ν᾽οίςβ δηά δὴ ΠΥΡΑ͂Ι χα ἔοδρ. ὅνο. 25. 64. 
Ῥατί 111, 1ῃ ργεραγαδίϊοῃ, 

σα. 17}1ὲ Οτγηιαρος αὐ Ζογις; 8. Ῥταοίϊοδὶ Τηϊσοάτποίζοι ἴο ἀεταδη 
(οπνεογβδίίοῃ, ἢ δῃ ΔΡΡοπάϊχ οοπίδιπϊηρσ ([μ6 Εββθηζίαὶβ οὗ σεσγηδη Ουδιησηδυ, 
ΒΥ ΗΕΕΜΑΝΝ Τάνοα, Ζλγα Ξαϊέΐορ.. ᾿ ς . . ἅἅνο. ἃς, δ. 

ΤῸ σ 6. 716 Οεγηιαρξ Ἴαρμαί; ἃ (ἀετίδῃ (ὐδιησηδσ, ἃ Βδδαϊηρ' 
ΒοΟΟΚ, απά δ Ηδηάροοῖ. οὗ σευπίδῃ (οηνεγβαίίοη, ΒΥ {6 βϑῖηβ Δυΐθου, 

᾿ ϑνο, 75. 66. 

Το. 4 σγαηηηιαν οὐ δε σεγηιαῦε 7 αγιρήαρε, Ὀεὶπρ' ἃ τερτὶπέ οὗ [86 
Οτδιηπγαῦ σοηϊδιηβα ἴῃ 724 Οογηεαῦε ἤ7αρταζ, ΒΚ τμ6 βαῖηθ Δυΐοσ, ὅνο, 35. δα. 

Σιδχ 6. (σ 7717: (Ο7ῤΟ ΣΎ Ζ1072 ; ἃ ΤΉ ογδίϊοαὶ δπᾶ Ῥσγδοίίοαὶ υϊας ἴο 
1πΠ6 ΑΥὐἱ οἵ Τυδηβίδίϊηρ ἰπυννοςς Ῥγοββα [1ηΐο γε τ Ἦ 1ῆ86 βαῖῆξς Δυΐπου, 
«ὁ φοογεῖ ΕαΖΖΖο)ε ϑ . ϑνο; ἀπ, 88. 

ΓΑ Α. 67}, 771 Ῥρωλλνλυ Ἢ 

Τιδπιςῖο, Οδγηηα7 δ εἸἼγι9.: Α Θυηορβὶβ οὗ [ες Οβδηρεθ νυ] ἢ ἴῈ δδ5 
ππάεγροηα ἐγουρἢ τἴπ6 Οοουνεγητηθηΐ Βρυ]δίίοηβ οὗ τ88υνυ.. ω δ αΖδ7 φοϑε7,, δα. 

ἘδοκοΣα ἘΧϊΘανΟΒ ὅθε Οσοόσθθ. δ δὴ Ηἰϊξίοτίοαὶ ϑ)κείοῃ 
οὗ τῆς Εϊβε οἵ Ῥγυββία δῃηά οὗ τῆς Τίπιεβ οἵ ΒὙεάθσιοῖς ἐῃ8 ὄτεαὶ ἢ Μδρ. 
Ἐλαϊτεά ὃν Ὁ. Α. Βυςβηειμ, ΡΗ]]. θος. . ᾿ . Ἐ χίγδ 080. δνο. τ 

ἀοεοῖμβε. Ζ,ρηριογιέ. ἍΝῈ ἃ 1λ{6 οἵ ἀοείδε, εἴς. Ἑάαιϊεα ὃν 6. Ἀ. ! 
ΒΟΞΗΗΕΙΜ, ΡὮΙ], θος. 7 Ἀλεγώ Εαξέζονε, ἘΠ 65. Εχίγα ἔοδρ. ὅνο, 35. 

οοῖμθ. 7λέροριές στ Ζατγίς. Α Ὅτατηα. ἍΜ ἃ Οτοαὶ Ἱπέστο- ἢ 
ἀποίίΐοη πὰ ΝΝοῖθββ, Εἰ) ἀϊοα ὃὈν (Ὁ, Α. ΒυσΗΗΕΙΜ, ῬὮ1, Τοο, «δεεομα Ἐαζ ζοῦε, 

Εχίγα ἔοδρ. ϑνο. 35. 

Ἐοΐπ θα ΑἸαγαγοῖσο. ΝΙΝ ἃ Τἀΐε οἵ Ἡδεῖΐπθ, εἰο. Ἑαίϊεα ΒΥ Ο. Α. 
ΒΌΘΗΗΕΙΜ, ΡὮ1], Του. Εχίγα ἔοᾶρ. ϑνο. 5227) εούδγ5, 15. 6αἴ. οἴοζ, 25. δεῖ, 

ὅεν κοὐκ ἐξ ὃς ἐροεξῳ. ἐδιαλλψάκινις, 
,»» -» 
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Ἐποΐμθ᾽5 2 γοσα, Ὀεὶπρ ϑεϊθοϊΐοηβ ποσὶ Ηἰβ Ῥτοβα οτκβ. Ἐαϊιβα 1 
ἘΠΡΊΙΒΗΝ ὀὲε, εἴς., ὈγΥ Ο.. Α. ΒΌσΗΗΕΙΜ, ΡΗΪ. θοο,. «5εεογαῖ Ξαζέϊογε. 

Ἐ χίτα ἔσδρ. ϑνο. 45. 6, 

: Τιοβϑίηρ, Ζαοζοογ. Δ ΤᾺ Τπἰτγοάποίίοη, Νοίεβ, εἴο. ΒΥ ἃ. ΗΑ μΑΝΝ, 
ῬΆΙ, Ὁος,., Μ.Α. ὃ 4 ᾿ . δεν ἃ Εἰ χίγα ἔοδρ. ὅνο. 45. 6. 

Σιοββίησ. 27Ἴγιγια τοῦ δαγρλεῖρ. Α (οιηδᾶν, ΜΝ « 1ὐΐε οἵ 
1, Ἔβϑίησ, Οὐἰεῖοαὶ Απαὶγβὶβ, Οοπιρίεία (οχηπηεηίδεν, εἴς. Ἐιιεά Ὀν (. Α, 
ΒΌΟΘΗΉΗΕΙΜ, ΡὮ1]. θοο. Κλ Εαϊζέζογι, . - ᾿ Εἰχίτα ἔοδρ. ϑνο. 35. 6. 

Ιιϑεβίηρ, Δίαίλαρι αν Τῆχείσε. ΜΝ ΊΔΗ ἘπρΊ5η Νοίεβ, εἰς. Ἐδιιεά ΌῪ 
Γ. Α. ΒυΓΗΗΕΙΜ, ΡΉ1]. Του. «5 εογεῖ Εαϊέζο)ε. εὖ. ΤΧΕΓΆ ἔοδρΡ. ὅνο, 245. 6ζ.. 

Ἱ ΙΘΌΤ Σ᾽ 5 Ογϊεελίτεδε 4 Π6γοό72- Οδδελτελέε. ΓΑ]65 οἵ ατροὶς Ἡγοα. 
Ἑκϊτεα ἢ “- ΝΙΝ οίεβ δῃά ἃ οοδθυΐασν, Ὁν Εμμα 5. ΒΟσΗΉΗΕΙΜ. «δσεογιαῖ 

; ΕαϊΖέζογ. . . ἘΕχίγα ἔοαδρ. ϑνο. 5227) εουεδγς, τ5. 6. οἴοέζ, 25. 

ΒΟΒῚΙ1ΘνΞ ΣΙϊείονἐροῖε ΤΕ :π- ρηηογιές Ζι6ὖε72 τέρα 7οα, ἀπ Δ ε[α- 
ἧ ἜΤ 720 τὉο7Σ “4γιεζτυεγζεη. Ἐαϊιεα Ὀν Ο. Α, ΒΌΓΗΗΕΙΜ, ῬὮΙ, οο. ζΖΑϊ)γά 
᾿ Ἐαζέζογε,  εὐξεφα ἀγα Εγζαγρεά, τυξξζ α 77α. ᾿ Ἐ χίγα ἔοδρ. ὅνο. 25. δώ. 

ΒΙΟΒΙΠΙΟΣ. ἤχιλοῖγε 7611. ΝΙΌΙ ἃ 11{6 οἵ ΒΟΒΙΠ]οσ ; δὴ Ηϊ]βίοσὶοαὶ δά 
(πεῖσαι πιγοάποίϊοη, Αὐραπιεηΐβ, α (οπιρεία ΠΕ ΡΕ ΒΡ δηα Μαρ. Ἐϊβά 
ὃν Ο. Α. ΒύςζηηεἿιμ, Ρῃϊ]. θοο, οδἦυζᾷ ᾿Ξ αϊέζορ.. ., ἘἙχίτγα ἴοσαρ. ϑὅνο. 35. 64. 

ΒΟΟΣ. Γὔχιλοίηε 761, Ἑαϊεα ΡΥ Ο. Α,. ΒΟυΟΘΗΗΕῚΙΜ, ΡΆΪ]. θοο. 
δολοοῖ Εαξέζορε, ἌΧ Μδρ. : . . . . Εἰ χίγα ἔοζδρ. ϑὅϑνο. 25, 

ΒΟΒΙΙΙΟΥ, ᾿χιλεοῖγε 7611. Ὑταηβιαιεα ἱπίο ἘΠρΊ5 Ἄετβα ΌΥ Ε. 
Μάαβϑιε, Μ.Α. ᾽ ς : Ε Α ᾿ : Ἶ Εἰ χίγα ἔοαρ. ϑὅνο. 55. 

ΒΟΟΣ. 7016 ἤρργγαιε ον Ογίθαγις. ἘΔιεά θγ Ο. Α. ΒΟΘΗΗΕΙΜ, 
ῬΗ1]. Του. [752 2γεῤαγαΐζοι.] 

ΒΌΒΟΙΟΣΥ. 4 “ϊείογν οΥΓ Οσέγηηαρ 71212κγαίμγε. ἜΥ ΝΥ. ΘΟΗΒΈΕΆ. 
ὙΤταηβίδέεα ἔγοτη {πῸὸὶ ΤΗϊγὰ Οεγηδη Ἐπ ϊοη Ὀγ Μύϑ. Β. ΟΟΝΥΒΕΑΒΕ, Ἐ ϊοά 
ὃν Ε΄ Μαχ Μὕμμεπ. 2 νοἱϑβ, ἘΥ ὐ τὸ οι ΩΝ ϑνο. 215. 

ἍΤΟΣ ΝΓΔΙΙΟΥ. 7714 Οόγηταγ (ἰασεῖες , 97 ἐἦε δοιγέλ ἐο ἐδε Δ, γεἼἐφογίξ 
Οεορέμγν. ΜΙ ΒΙορύδαρῃῖοδὶ Ν οίϊοεβ, Τυδηϑίδεοης ἱπίο Μοάεδγηῃ (σευπιδη, δηά 
ΝΝοίεβ, Ὁν Ε, Μαχ Μύμιεβ, Μ.ᾺΑ, Α Νεν βδαἀϊπίοη, γανιϑεά, δη]αγρϑά, δπά 
δἀδρίεαά ἰο ΨΝΊΠΗΕΙΜ Ὁ ΟΗΕΒΕΕ 5 Εἴ ϊεέογν οΥΓἹ σόγγεαρ Ζ1{6γαΐξογε, Ὁν ἘΝ, 
ΤΙἯΙΟΘΗΤΕΝΘΤΕΙΝ. 2 νΟΪ5.. ὃ : - ΤῸ : . Ογοόνη ὅνο, 215. 

ΟΟἸΤΗΙΟ ΑΝῸ ΤΟΞ ΑΝ ΌΏΙΟ. 

Βκοαῦ. 772 Οοε2εῖ 97, .δ7. “7αγᾷ 17: Οοίλίε, Ἑαιϊεᾷ Ἐγ Υ͂. ΝΥ. ΘΚΕΑΤΥ, 
πε . . δ τ στον ἢ Εχίγα ἔσδρ. ϑὅνο, 45. 
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Ξσοθῦ. Απ Τοεϊαπᾶϊς Ῥτγίγηθσ, νυ τδιώσηδ, ΝΝοίεθ, αηᾷ ὉἸοβϑατυ. 
ΒΥ ΗΈΝΕΥ ΞΨΕΕΤ, Μ.Α. . . . . . . Εχίγα ἴσα. ὅνο. 35. δά. 

νἱρίαξβου δᾶ Ῥονγ611. 4422 “είαραϊε 20γοσο εαάφγ, νι Νοίθϑ, 
Οταιητηδῦ, δηά ον. ΒΥ τυ ονΝ γιαξυβθον, Μ.Α., δπᾶ Ἐἷ, Υοεκ 
ῬΟΜΈΙ,, ὍΜΑΑ. τ οἾ ππτὶν ΕἸΣΙΓΑ ΤΟΑ͂Ρ, ϑνοι. τοῦ τ: 
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ΜΑΤΉΗΒΙΜΑΤΊΙΟΚ ΑΝῸ ῬΡΗΥΒΊΙΟΑΙ, ΒΟΙΕΙΝΟΈΕ.. 

ΑἸὰϊβ, 4 7 εχί δοοῖ οΥΓ Αἰ ζοεύγα (τυϊΐἦ “γιδτυεγς ἐο ἐδε Φιχανιῤίφ). ΒΥ 
ὟΝ. ΘΤΈΛΟΜΑΝ Αὔριβ5, ΜΑ.Ό. Ὁ φρο ς,. ΟΝ 75. 6. 

Ἡδχλ]ΐου πὰ ἘΒ811. οοζ- Κφοῤῖρηρ, ΒΥ δὲν ΚΗ α, Ὁ. ἩΆΜΙΤΟΝ, 
ΚιΟ.Β., δαπὰ Ιοην Βαϊ, (οὔ 1πΠ6 ἥγῃη οὗ Οὐϊίογ, ΒΔ]1, δ (ο.). οἤεευ ἀραὶ 
Ἐρ»πλαγρεα ΕΞαϊζέϊο , Ξ ν 3 ; ἢ , ὦ Εἰχίγᾷ ἴοδαρ. ϑνο. 25, 

ἘΣ Αἰ κέρα Ἐχογοῖδο Βοοῖς αὐαῤέεα ἐσ ἐᾶε αὖουε. (Ἐσαρ. ἔοϊϊο, 25.} 

α "γε Αγελγιοίίε Βοοζ. ΒΥ ΤΙ ΈΥΙ5 ἘΘΗΞΙΘν. Ζ,ρηγεές τη:αα6 Ξαδν : 
ὍΘΙ Ἐ ον ΟΠ ΝΝ ἨΈ Νϑιν, Μ.Α, . . 

ΗΘΏΒΙΟΥ. «“47ι5τυε75 10 ἐδ χανηῤίθς ἐγ βέργες γπαας Ξαςγ, ἰοσεῖμοσ 
ὙΠ φοοο δἀαϊτῖοηδ] ΕἸ ΧΑΠΊΡΙ65 ἔογηβὰ ἕγομῃ ἴῃ6 ΤΑΌ]65 ἴῃ {πὸ βαπηθ, ψ τη 
Απϑνγοῖβ, Βγυ [Π6 βαπὶα Αὐΐῆοσ. . . . ᾿ ὲ στόν ὅνο, 15, 

ἨΘΏΒΙΘΥ. 774 «ελοίαγ᾽» 44γεϊλγιεοίζε. ΒΥ [Π6 βατὴθ Απίμοσ. 
σόν ὅνο. 25. 64,. 

ἨΘΏΞΙΟΥ. Α4»5τυεγς 9 δε χαηεῤίες 7η2 {24 «ϑελοίαγς Α4γέξληεοζές. 
ΒΥ [6 βδπὶς Δυΐμου, - : ' : Ά ἦ [ Ογοόονῃ ὅνο. 15. 64, 

ἩΘΗΒΙΘΥ. 776 «ελοίαγ᾽» Αἰ ζρεῦγα. ΑἸ Τηϊτοάποίοτυ νγοτῖς οα ΑἸραῦσα, 
ΒΥ τς βαπια Δυΐμοσ. "- . ΣΆ ων ΤῊ στόν ὅνο. 25, δά, 

ΒΑσΘ5. Ζ6550715 072 7}67710ἡγγιαηιῖεσ, Ἐγ ἈΚ. Ε. ΒΑΥΝΕΒ, Μ.Α., 
1 Ξε 5 ΠΕ δεθον ἢπ ῬΕΥΒΙΟΒ. ς . “ .οὺῦΘ . Οὐ ον 

οι κίη. «4ερτσζΐες, ΒΥ ὟΝ. Ἐ. ΏΟΝΚΙΝ, Μ.Α., ΕἾΕ.5. «εεογαῖ Εαζζο72. 
Οἴοόν ὅνο. 75. 64. 

Ἐπιοοιϊᾶ Ἐϑονϊβοᾶ. (οπίδιπίηρσ {π6 δβϑθη4]5 οὗ [Πς Ἐ]ετηεηΐβ οἱ ῬΊδπα 
Οδεοτηείγν δ5 σίνε ὃν Επιο] ἃ τη Πα ΕἸχϑὶ Θῖχ Βοοκβ. Ἐἀϊεά ὃν ΚΕ. Ὁ. 1. ΝΊΧΟΝ, 
ΤΑ, ς ς Ἢ ε ὅ ΨΚ ν τ . Οἴον ὅνο, 75. 64. 

ΜδΥ ᾿ἰκουννῖβα ὈῈ Πδά ἴῃ ρατίβ δ5 10]]ονν8 :-- 

ΒΟΟΚῚΙ, 15. ΒοΟΚΞ 1,11, 15. ὦ, οοΚκϑ [-ἸΨΡ, 35. ὦ. Βοοῖς Υ-ΙΥ͂, 3-, 

Ἡδτχοουσχῦ οπἃ Νδοᾶδη. ἤἰχογεῖσες 1922 γαείζεαί Οἐεγεῖςίγ). οΙΪ. 1, 
Ἀ ἐρηεογιέαγν Εχεγεῖδσσ. ΒΥ Α. . ΝΕκνοΝν Ηάλεοοῦξκτ, Μ.Α. : αδπά Η, 6. 
Μάραν, ΜᾺ, “οογίζ Εαϊζίορ, Ἐλξδνιβδεά ὃν Η. Οα. Μδάδη, Μ.Α. 

Ογοόν ὅνο. τος, δα. 

Μτοᾶδ. 7.01.5 ο7 Ομαϊαξζος «4παζνοῖσ. Ατταησεᾶ ΡΥ Η. α. ΜΑΡΑΝ, 
Μ.Α. ἘῸΝ ἀπ τι ΝΣ ᾿ ἔπι, Η . [μᾶῦρ8 4ἴο, 45. δά, 

ΜάΧχυΟΙ1. 4“: ΑἸ οριογιίαγ»)72 7 γεαΐίσε ογ Εἰεείγιεῖν. ΒΥ 71. ΟἸΕΚΚ 
Μαάχνεμ,, Μ.Α., ΕΕ.5. Ἑάιϊιεὰ ᾿ν ὟΝ. ΟΑανετυ, Μ.Ὰ. εν ὅνο, 75. δα, 

Ξιοναυῦ. ΑΔ 7γεαΐζΐεο ογ ἴφαί, νσὶ τὰ πυσῆθγοιβ ΝΥ οοάσαϊα δηᾶ ϊ6- 
βύδῖηβ. ΒΚ ΒΑΙΡΟΟΚ ΒΤΈΜΑΚΥ, Π1.,.}., ΕΚ. .5., Ῥτγοΐεββου οὐ Νίυγαὶ ἄνουν ὁ 
ἴῃ Ονβηβ (Ο]]ερε, Μδπομεβίεσ, ἤρογέ ξαϊξέϊο, , Ἐ χίχα ἔοδρ, ὅνο, 75. 64, 
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ὙΠ βου. (λεηιῖείγγ 707 δέμαϊφγιίσ. ΒΥ Α. ΝΥ. ΝΊΠΠΠΙΑΜΒΟΝ, 
ῬῊΙ], Τ)οο., ΕΓ Ε.85., Ῥτγοΐδϑϑοσ οὗ ἐς χει πον Ὁσηϊνεσϑιῖν ΟΟ]]Ὲρα Τοπάοπ αὶ νῶν 
 αίδέονε τὐϊέλ δοίμέέονις, ᾿ ᾿ . . ΕΣ χίγα ἔοαρ. ϑὃνο. 8-, 6, 

σοι οἱνούίου ΟἸ θυ 81 Τιε Ὁ615. [ἢ ἔνγο Ῥαγίβ, στιτησηθα τγτεδαν [ῸΥ τι56. 
Ῥαῖε 1, Βαϑὶς Ἐδάϊοϊες απὰ Νααπιεβ οὗ Ε]επιεηΐβΌ αὶ 11, Αοιά ἘΒδάϊοϊββ. 

Ῥγίοβ 35. 64, 

ΗΙΒΤΟΒΎΥ, ΡΟΙΙΤΊΟΑΙ, ΒΟΟΝΟΜῪ, 
ΘΕ ΟΘΒΑΡΗΎΥ, ὅτο. 

Ὥδυβοι. ΤΠ ἐδ] οἵ ΠΠουβε μο] 45. ΒΥ 7. Τὶ ΘΑΝΒΟΝ, Ο(ΟΥ. ϑὅνο. 55. 

ΕΎΘΘιδα. Α“4Ἢ .1ογέ Πϊείογν οΥ ἐδε Δο Ια: Ογιφιέεσί οΥΓ ΞἈρϊαρα. 
ΒΥ Ε', Α. ΕἘΈΕΕΜμαΑΝν, Μ.Ὰ. οϑδοογαῖ ΚΕ αζέζογι. ὲ Εἰχίγα ἴοδρ. ϑὅνο. 25. 64, 

αθουσθ. Οεριεαίορίεαί 7αδίες ἐἰοίγαζίος 77 “7οαἶδγη, ἤδίογγ. Ἐγ 
Η. Β. ΟἜΟΕαΕ, Μ.Α. Ζ1:γά ΕΞαάξΖξίονι, ᾿ δυϊδεα «πα ραν, σα, ϑυμδ)]]} 4ῖο, 125. 

Ἐπιση 65 (ΑἸΙτεα). οἰολρί γ ὑοῦ ,ελοοίσ, Ῥατίῖ, }γαείζεαζ Οσεοργαῤἧγ. 
ὙΠ Τιαρσδιηβ. . Ἶ Εἰχίγα ἴοαρ, ϑὅνο. 25. 64. 

Ἐιτομΐν. Α' ϊείο.ν οὐ ΣαΘδΝ ΕΝ κα οΝΝ Μδαρβ, ΡΊδῃβ, δπὰᾶ 
ἼΔΡ0165. Βυ Ὁ. ὟΝ. Κιτςοηιν, ).})., θθεβδη οὗ ΝΥ: πομαβϑίεσ, «δορά Εαζέζογι. 

ΟΪ. 1, Το τ 453. ΜΟΙ. 11. 1τ453-1624. Ὗο!ϊ. 111. τ624-1793. ΕΔΟἢ τος. 64), 

Ττίυοαβ. 7η1{7}0]2ἐε71072 10 ὦ ἐγοίξ ως Οεοργαῤλνγ ογ ἐλς δγίζξέδ. (οἰογιΐδ5. 
ΟῚ ΤύοαΞ, Β.Α. ἢ ᾿ τόν ὅνο., 1 8 τη8Ρ5, 45. 6. 

Ἐδσι βου. Α4Ἢ “αρηαΐ οὗ ΤΥΕΝΟΣ Πϊρίογν. ΒΥ ἃ. ΚΑΎΝΒΟΝ, 
Μ.Α.,, (απιάβη Ῥσγοίεξβου οὗ Αποϊεηὶς Ηϊ:βίουυ. '.δοογα ἘαΖέζογε, Ἰετὴν ὅνο, 145, 

Ἐρρσοεβ. Α4Ἅ Μαροαϊ ο77 ἢ οϊίέεα! ἈΞ εογιογεγ, ἴοσ (8 86. οὗ ϑ.ῇῃοοὶβ.. 
ΒΥ]. Ἐς. ΤΉΟΚοΙΡ ΚοσΕκβ, Μ.Α. Ζ12γα Εξαζέζο, ἘΣ χίτα ἔοαρ. ὅνο. 45, 64. 

Βῦαρυ5. 1774 (Οογιοίίζζίογας ΕΠ 5 07}, 77 γιρίαγιαῖ, 172 ἐς Ογάρήγ αραά 
Τρουεοζοῤηεεγιξ, ΒΥ ιαΜμ ὅτυββϑ, ).})ὴ., Τιοσγά ΒΙΒΠΟΡ οὗ Ομεβίεσ, Τῆγεθ 
νοΐβ. . . . . . Φ . . . . Οτοννη ὅνο. ΞΕΤΩ 128ς 

Βα. «δεἰσεΐ Ολαγίεγε αηο οἱἦόγ 7μ5γαΐζοης οὐ ρρίζε (ο71:- 
οζζζιεζίογαῖζ ΕἸ δέονγ, ἴτοτη {ῃ6 Ἐλδυ]εϑὲ ΤΙῚπιε5 ἴο τς Ἐείρσηῃ οὗ Ἐάνατά 1, 
Αὐγδηρσεά δηά εὐϊεα Ὀν ὟΝ. ὅτυββϑ, Ὁ... Ζουγέζ Ξαζέζογε, (τοόνυ. ϑνο. 8ς. 64, 

Βῦτπιορ5. “2αρηα (αγία : 8. οατεία] γερσιηΐ. ον ν’ 4ἴο, εέξοζοά, το. 

ΑΞἘΤ. 

ἨΠῚ1848. 774 Οπμϊζοαΐο7: ο7, ἐ.ε ϑῤεαζίγιρ' Κῦρίτο, ΒΥ ΤΟῊΝ ἩσΙ1,ΔΗ. 
Εχίγα ἴσδαρ. ὅνο. 25, 64, 

ἸΠΔΟΊΑΥΘυι. Α4 .5γεἼεη1 οΥΓἹ ́ γεϊεαί Ξαφεαζῖογε : 7 λεογείϊεαϊ ἀγα γαε- 
Ζζεαῖ, ὙΥ ΤῊ 346 ΠΠυΞίγαίίοηβ ἄγαν ὃν ΔΑ. Μαάσροναι;, οὗ {με Οχίογά ϑοῇοοὶ οὗ 
Ατὶ, ΒΥ ΑΚΟΗΙΒΑΙ ΜάΆσΑΕΕΝ, (ἢς Ογιμηδβίαιη, Οχίογά, «δσοογαῖ ξαϊζέζογι, 

Εχίτα ἔοαρ. ϑὅνο. γ5. 64, 
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ἘτχουΌΘΟΚ οὐ ὯΔ16, Α μος γέγιον 707 ϑελοοῖ, Βγ 1. ΤΕουτ- 
ΒΕΓΚ, 1). Ὁ., ἔουτηθῦῖν Μαυβὶς Μαβίοσ ἴῃ ͵εβιτηϊηβίου ϑομοοὶ, απὰ Ἐ, Ἐς, ῬΑ Ε, 
Μ.Α,, Β. Μιυ5., ἸΙαῖϊβ Αβϑίϑίαηις Μαβίου ἴῃ ἽΝ εβίπιϊηβίεσ ϑοποοὶ, Οσοόννῃ ὅνο, 15. δα, 

υυῖτῦ, ΑΔ Ηαραδοοῖ ὁ ίείογίαὶ 4κγ΄. γ Ἐ. 85ι.7. ΤΥΚΜΗΙΤΥ, 
Μ.Α. ΜΙ οο]ουτεά ΠΙυβεγαιίοηβ, ῬΗοιορταρῃβ, ἀπ ἃ οπαρίθυ οα Ῥεγβρεβοξῖνα, 
Ὀν Α, ΜΑΟΡΟΝΑΙΡ, «ϑεοογαῖ ΚΠ αἰΐξίογε,, ὁ, ᾿ ᾿ ϑνο. ἀαζύ »εογόσοο, τ85, 

Ὁροοῦῦ. 419,3: 7 ρηἰγοοώίμείίοηε ἰο Ογεοῖ ϑομζῤίγε. ἜΥ 1,.. Ε. ὕΡΟΟΤΊ,. 
ιν εν ΤΌΝ : ᾿ . : ᾽ : : . Ε Οτοόννῃ ὅνο. 45. 64. 

ϑυυᾶθυ 5 Ἐαπᾶροοῖς ἰο (ῃ6 ἴΠηϊνουϑιυ. απ ΟοΙ]ερεθ οὗ Οχίοσα, 
Νύιξᾳ ἘΜ ,Ζοε., . ἢ . . . . Οτόν ϑὅνο, 725 γεαάγ. 

ἘΚΘῚΡ5 ἴο ὅπ 5ὑτιᾶν οὗὁἩ ὕπ6 ἘΪΌ16, ἰαἰζεη ἔτοτη {πῸ Οχγογα βέδῖε 707 
Τεαελον5, σοτηρυῖϑῖηρ Θ᾽ ΌΥητηδΥ65 οὗ [Π6 βανογαὶ ΒοΟΚβ, ἢ οορίου5 ΕἸΧΡΙ απδίουν 
Νοῖες αεπᾶά ΤΑΡ]65 {Πποίγαϊνα οὐ ϑουιρίαγε Η βίου δηᾶ {πὸ ΟΠμασγδοίοσγιβεῖος οὗὅἁ 
ΒΙΡΙς Τδηᾶβ ; ψἸ ἃ οοτηρίείς ᾿πάᾶεχ οὗ ϑυδ]εοίβ, α Οοποογάδησε, αὶ ΘΙ οἐἰοπαΥν 
οὗ Ῥγορεῦ Νδηςβ5, δηά ἃ βεσῖθβ οὗ Μαρβ. . ᾿ ᾿ Οτγόνῃ ὅνο. 35. δα. 

ἘΞΑ ΒΕΑΡΙΝα ΕΟΟΝ ἄᾶας δέει οῤο᾽ιδαῖ αὐ ἐδ ΟἼΔΑΒΕΈΝΡΟΝ ῬΈΕΒΒ.. 
ΥΔΕΕΗΟΟΞΕ, ΑΜῈΝ ΟΟΚΝΕΕ, τυλέγε ἱδτίογς οὐδ ρα 6067} γαεῖίεν 

7ῶγ ἐχαρείγιεγι' οἷαί αγραῖ γιοτὺ τυογᾷς ἐδομθα ἥγοηε δε “Ῥγόδς, ρα 70 

εογιϑηεἰξγιρ᾽ αἷΖ ογέεζαζ φιεδἰϊεαξζο725. 

δ 411 εογηεηιτερτεαζίο7ι5 γεϊαζίγιρ' ἐο Βοοῖζς ἐγείμαφα 172 ἐδ 1.151, αμα 
οὔάγ-ς ογηετυ βοοζς αγα μευ ἘΞ αἰϊξίογε, »λονία ὅς ααἰάγεσσεα 0 

ΤῊΕΞΒ ΘΕΟΚΕΤΑΕΥ ΤῸ ΤΗῊΗΕ ΒΕΙΕΘΑΤΕΒ, 

ΟἸΔΕΕΝΘΌΟΝ ΡΆΕΒ5, 

ΟΧΕΟΚΩ. 

Ὡοαῦοπ : ΗΕΈΝΕΥ ΕΕΟΎΝΘΕ, 
ΟΧΕΟΚῸ ὈΝΙΨΕΚΒΙΤΥῪ ΡΕΕΒ5 ΝΑΚΕΉΟΟΞΕ, ΑΜῈΝ ΟΟΚΝΕᾺ. 

Φυἰπθυταῦ : 6 ΟΥῈΕΝ 5ΤἸΒΕΕΤ. 

ΟΦ χίοτὺ : ΟἸΔΑΒΈΝΡΘΟΝ ΡΕΚΕ55 ΠΕΡΟΒΙΤΟΒΥ, 

116 ἩΙΘΗ ΘΊΚΕΕΤ. 

Ἀ ναπωσυκεσιανος- τπα.τ σα απο, τι στνουσιατ: ενπασιαν σα τανετενπεαπσταςτασοαατηστακηννστς. πα σοτε πεσχακττος πασττατιο, απο, παν πὶ ρα τις πτσαε ττσ σεν πτ στα τ τατος -ι....-........β...............ὅ0Ὅὕ0ὦὍϑδτ΄. .(ὁ,᾽σσ ὦ ᾿ [ 
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